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מבוא
מטרת הסקר
סקר בחופי הכנרת וסביבותיה בוצע ע"י יחידת הסקרים בשנת  2000כרקע להכנת מסמך מדיניות תכנוני
באזור זה .הסקר נועד להיות בסיס לאפיון ערכי הטבע ,הנוף ומורשת האדם באזור ולהעריך את חשיבותם
לשימור .ממצאיו משמשים כלי עזר לתכנון פיתוח בר קיימא באזור רגיש זה.
מפות הערכיות המשולבות ,המסכמות את ממצאי הסקר ,משמשות כלי לבדיקת תכנון קיים ועתידי .הן
משמשות בסיס להתייחסות גם לתוכניות פיתוח חדשות וגם לתכנון יוזם להגנת השטחים הפתוחים במרחב
הכנרת.

אזור הסקר
דימוי וייחוד מרחב הכנרת וחופיה
הכנרת ,אגם המים המתוקים היחיד בישראל ,היא נכס היסטורי ,דתי ותרבותי בנוסף להיותה נכס טבע
ייחודי ,אשר מהווה מוקד משיכה מרכזי ורב גוני במערך התיירות והנופש של ישראל:
חופיה הם מרכז תיירות ,נופש וספורט ימי ,יש בה ריכוז אתרים קדושים והיסטוריים ההופכים אותה למרכז
דתי-רוחני בעל חשיבות עולמית ,סביבה נמצא הריכוז הגדול בארץ של אתרי הנצחה ומורשת מראשית
הישוב ,היא מתאפיינת במגוון בעלי חיים וצומח ייחודי לצד מעיינות מרפא עשירים במינרלים ולערכי
הטבע והנוף שסביבה עוצמה רבה.
הכנרת כנכס מים לאומי
עד תחילת שנות ה -60שימש האגם בעיקר למטרות דיג ,נופש ותיירות .בעקבות הקמת מפעל "המוביל
הארצי" הפכה אספקת מים לשימוש החשוב ביותר של הכנרת .בהיותה מאגר המים הלאומי שמירת איכות
מי הכנרת קיבלה חשיבות עליונה והכנרת נתפסת כיום כערך יקר שיש לעשות כל שאפשר כדי למנוע
פגיעה בו.
הכנרת כנכס תרבותי
לכנרת נתייחד גם מקום חשוב בשירה ,בספרות ובאמנות של ארץ ישראל .שירים רבים ,שביקשו לבטא את
קסמה המיוחד ,נכתבו והולחנו על הכנרת והפכו לנכסי צאן ברזל של התרבות העברית בישראל.
רחל המשוררת ,שחייה ומותה קשורים יותר מאשר כל משורר אחר קשר הדוק לכנרת ,כתבה שירים רבים
על האגם .אחד משיריה הידועים ביותר של רחל "כנרת" מתאר את יופיו הקסום של האגם:
"שם הרי גולן ,הושט היד וגע בם! –

בדממה בוטחת מצווים :עצור.
בבדידות קורנת נם חרמון הסבא
וצינה נושבת מפסגת הצחור.
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שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת,
סתור שיער הדקל כתינוק שובב,
שגלש למטה ובמי כנרת
משכשך רגליו.
מה ירבו פרחים בחורף על הכרך*,
דם הכלנית וכתם הכרכום ,יש ימים – פי שבע אז ירוק הירק,
פי שבעים תכולה התכלת במרום.
גם כי אורש ואהלך שחוח ,והיה הלב למשואות זרים- ,
האוכל לבגוד בך ,האוכל לשכוח
חסד נעורים?"
*שמו הערבי של תל בית ירח.
אפיון המרחב הטבעי
אגם הכנרת נמצא במרכז בקע הירדן ,בחלקו הצפוני של השבר הסורי-אפריקאי .אורך האגם בציר צפון -
דרום הוא  21ק"מ ורוחבו המירבי )מזרח-מערב(  12ק"מ .אורך קו החוף הכולל הוא כ 60 -ק"מ .קו החוף
כמעט ואינו מפורץ.
הכנרת ,שהיא אגם המים המתוקים הנמוך בעולם ,נמצאת מתחת לפני הים )כ -210מטר מתחת לפני הים
התיכון( ומפלס המים בה משתנה תדירות .קו החוף הקבוע ,כלומר ,הגבול בין קו החוף האחורי והשטח
היבשתי ,הוא למעשה פונקציה של המפלס הגבוה בתקופת הקיץ ,כאשר משטר הרוחות והאנרגיה של
הכנרת הם הגבוהים ביותר .בשנים עברו המפלס הגבוה מרבית הזמן היה  – 209מ' .בשנים האחרונות עם
הורדת וירידת המפלס עד מתחת ל – 213 -מ' המפלס השכיח נמוך יותר .תחום המפלסים נע כיום בין 209
– מ' ועד  – 213מ' )אמפליטודה של  4מ'( ואף נמוך יותר.
שטח פני המים של הכנרת הוא  168.4קמ"ר ועומקה המירבי  44מטר .חלקה הצפוני רחב יותר מאשר
דרומה ושיפוע הקרקעית בצדה המערבי מתון מהשיפוע שבצד המזרחי.
מעל לכנרת מתנשאים רכסי הרים לגובה של כ -500מטר :ממזרח גולשים לאגם הרי הגולן מצפון-מערב –

מורדות הגליל העליון ,ממערב – מורדות הגליל התחתון והארבל ,מדרום-מערב מורדות פוריה-טבריה-
סירון )ראה מפה :אפיון מרחב הכנרת וחופיה(.
רכסי ההרים בנויים בעיקר מסלעי בזלת וסלעי גיר .הרכס המזרחי אחיד יותר ושיפועו עז בהרבה מזה של
הרכס המערבי.
מרבית אגן היקוות הכנרת נמצא צפונית לכנרת .אורכו מצפון לדרום  110ק"מ ורוחבו המקסימלי בקרבת
האגם  50ק"מ .נחלים ראשיים באגן ההיקוות הם הירדן ויובליו )מצפון לכנרת – הירדן ההררי ,מדרומה –

הירדן הדרומי( ,עמוד ,צלמון ,ומשושים.
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מצפון לכנרת מצויות שתי בקעות :בקעת גינוסר בצפון-מערב ובקעת בית ציידה בצפון-מזרח .לבקעות
מתנקזים נחלים רבים .בקעה נוספת ,בקעת כנרות ,נמצאת דרומית לכנרת.
בקעת בית ציידה מתאפיינת בצורת נוף ייחודית ,שאיננה קיימת באופן טבעי בשום מקום אחר בכנרת או
בארץ .בבקעה גופי מים רדודים המתפרסים על פני שטח מישורי נרחב ויוצרים נוף של פלגי מים זורמים,
בריכות מים צלולות ומשטחי לגונות.
הבקעה ,שנוצרה כתוצאה מהתאחדות מניפות סחף של שפכי נחלים ,מתמשכת לאורך כ -6קילומטרים
ורוחבה מגיע ל -2.5קילומטרים .היא מהווה את אחד מבתי הגידול הגדולים האחרונים בארץ של חי וצומח
מים נדיר וללגונות הטבעיות שבה חשיבות רבה לפעילות הרבייה של דגי הכנרת.
הכנרת בצורתה הנוכחית צעירה מאוד מבחינה גיאומורפולוגית )בסביבות  13,000שנה( והיא כנראה שריד
ל"ימת הלשון" הגדולה שנמשכה לאורך בקעת הירדן מהכנרת בצפון ועד ים המלח בדרום.
מראשיתה הייתה הכנרת ימת מעבר לירדן ,שנכנס לתוכה ויצא ממנה .מוצא הירדן מן הכנרת היה בעבר
צפוני יותר ממוצאו הנוכחי מדרום לתל בית ירח.
תהליך גיאומורפולוגי שמאפיין את הכנרת מאז היווצרותה הוא נסיגת חופה הדרומי ,הבנוי חומר רך,
כתוצאה מגידוד גלי הים .קו החוף הדרומי השתרע בעבר צפונית לקו הנוכחי .הנסיגה נמשכת גם כיום
בקצב מהיר יחסית .קיר מגן שהוקם בתקופת המנדט לאורך חלק ניכר מהחוף הדרומי מעכב את התופעה.
חופי הכנרת רבגוניים מאוד מבחינת המורפולוגיה והתשתית .ישנם קטעי חוף צרים ותלולים לעומת חופים
רחבים ורדודים .לצד חופי בולדרים )אבנים גדולות( בחופי ארבל ,כפר נחום ומפרץ אמנון קיימים חופים
של חלוקים וחול במערבה של הכנרת )מטבחה עד גינוסר ומטבריה עד למושבה כנרת( ובמזרחה )בין עין
גב לבקעת בית ציידה(.
צורות נוף ייחודיות שמאפיינות חלק מחופי הכנרת הן לגונות וביצות )לאורך בקעת בית ציידה( ,ושפכי
נחלים )הדלתות של נחל סמך ,עין גב ,צלמון ,עמוד ,והירדן( .בדומה לחלקים אחרים בבקע הירדן
אופייניות שלוש תופעות לאיזור הכנרת :מעיינות חמים ועשירים במינרלים ,רגישות סיסמית ושטחים
בזלתיים .לכינרת מעיינות מלוחים תת-מימיים בנוסף למעיינות מלוחים על-קרקעיים באיזור טבחה
וטבריה ,אשר מוטים משנת  1964אל מחוץ לאגם דרך תעלת "המוביל המלוח".
באיזור הכנרת נפגשים שני קווי אקלים :אקלים שחון וחם ,שמאפיין את בקע הירדן ,והאקלים הגשום
ביותר בארץ ,שמאפיין את החרמון והגליל העליון ,שהמשקעים היורדים בהם הם מקור המים העיקרי של
הכנרת .כך נוצר נוף של נהר ואגם מים מתוקים בתוך עמק צחיח ,שמהווה נקודת מפגש של חי וצומח
מאיזורים שונים בעולם .לצד חי וצומח ים-תיכוני אופייני ניתן למצוא באיזור הכנרת חי וצומח מדברי
שמוצאו מאפריקה או חי וצומח צפוני שמוצאו מאירופה ואסיה .בשל שכיחותם הגבוהה של נופי מים
הסמוכים לאגם קיים באיזור גם ייצוג של חי וצומח הידרופילי )פירוט נוסף לגבי החי והצומח במרחב סובב
כנרת מופיע בצמוד למפות הרלוונטיות בהמשך(.
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גבולות הסקר
אזור הסקר כולל את השטחים בתחום תמ"א  – 13תוכנית מתאר ארצית לחופי הכנרת .התוכנית כוללת את
חופי הכנרת ,האגן החזותי סביבה וחלק משטחי אגן הניקוז שלה .הגבולות הכלליים עוברים לאורך הקווים
הבאים:
בצפון :צומת המפלים ,יער יהודיה ,גשר בנות יעקב ,דרום רמת כורזים ,מורדות הר עמיעד ורמת רזים,
עכברה ומורדות הר מצפה הימים.
במזרח :גבול מצוקי הנחלים הגדולים של דרום ומרכז הגולן :נחל יהודיה ,נחל דליות ,נחל סמך ונחל עין
גב .בהמשך דרומה הסקר כולל את המצוק לכיוון הכנרת עד לקו המגע עם מישור הרמה.
בדרום :נהר הירמוך ,עד לאזור המפגש עם הירדן בנהריים.
במערב :מצפה אילות ,הקצה המזרחי של בקעת יבניאל ,אזור צומת גולני והר הקוץ ,בקעת צלמון והכפר
מע'ר.

מבנה הסקר ושיטות העבודה
העבודה התבצעה בשלושה שלבים )המפורטים גם בתרשים זרימה שמופיע להלן(:
שלב א'  -איסוף ואפיון המצאי
נאספו נתונים ותועדו בתחומי טבע ,נוף ומורשת האדם .תהליכים אלה מבוססים על עבודת שדה בשילוב
מידע קיים שנאסף במקומות שונים.
תוצרים:
•

מפת יחידות הנוף.

•

מפת אתרי טבע ,נוף ומורשת האדם.

•

מפת טיפוסי צומח ותכסית.

•

מפה גיאולוגית.

שלב ב'  -הערכת משאבי הטבע ,הנוף ומורשת האדם
על בסיס הנתונים שנאספו בוצעה הערכה השוואתית של חשיבותם .דרכי ההערכה בתחומים השונים
מפורטות בהמשך .כמו כן התבצע חישוב של רציפות השטח הפתוח המרוחק מתשתיות של בינוי ,כבישים
ומתקנים אחרים.
תוצרים:
•

מפת ערכיות נופית.

•

מפת ערכיות צומח.

•

מפת חשיבות בתי גידול ליונקים ,ציפורים וליטוראל הכנרת.

•

מפת רצף שטחים פתוחים.
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שלב ג'  -שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים שולבו במפות מסכמות :דגש מיוחד ניתן לרציפותו של השטח
הפתוח וחשיבות תפקודיו.
תוצרים:
•

מפת ערכיות טבע ונוף  -מפה המשלבת את ההערכות בתחומי משאבי הטבע ודמות הנוף.

•

ערכיות שטחים פתוחים  -מפה המשלבת את ההערכות בתחומי הטבע ,הנוף ומורשת האדם עם
הערכת רצף השטחים הפתוחים.

ראוי לציין שבגלל השטח הגדול והמשאבים המצומצמים שעמדו לרשות הסקר ,רמת ההבחנה וההגדרה של
יחידות הצומח והנוף גסה באופן יחסי לסקרי טבע ונוף אחרים שנערכו ביחידת הסקרים .המידע בתחום
הגיאולוגיה מובא ברמת המצאי בלבד .הוגדרו אמנם אתרים חשובים לשימור אבל לא גובשה שיטה
להערכה כוללת של השטח בהיבט זה.
לא נערכו כלל סקרים זואולוגיים והמידע המובא בתחום זה בסקר מבוסס רק על מקורות משניים .ראוי לכן
להעמיק את הידע הקיים בתחומים אלה בכל אזור שבו מתבצע תכנון לפעולות פיתוח כלשהן.
שיטת העבודה פותחה ביחידות הסקרים במכון דש"א )דמותה של ארץ( ,בהמשך לעבודתו של איתן
גידליזון "הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון שימושי קרקע בשטחים הפתוחים"
.(1988

)
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מצאי
וניתוח

מודל גבהים

מפת טיפוסי
צומח ותכסית

מפת יחידות
נוף

מפת רצף שטחים
פתוחים

מפות שיפועים
וגבהים
הערכה

חיתוך
ניתוחי
הערכיות

מפת ערכיות צומח

ערכיות בית הגידול
ליונקים וציפורים

מפת בתי גידול
של יונקים

מיפוי שטחים בנויים
ומופרים

מפת ערכיות
נופית

חלוקה לקבוצות
מרווח

מפת ערכיות
משאבי טבע

ערכיות נופית

מפת
ערכיות
ט ע ונו

ערכיות
משאבי
טבע
ערכיות טבע

מפת ערכיות
משולבת:

מפת
אתרים
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ערכי נוף ומורשת
אפיון נוף האזור  -יחידות הנוף
שכבת יחידות הנוף באה לאפיין ולהציג את מגוון נופי הכנרת וסביבתה :היא כוללת תיחום ותאור של כל
יחידת הנוף  -חבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף ,השונה במידת מה מזה של החבלים השכנים לו .קו
נוף ,המבדיל בין יחידה ליחידה ,נקבע על פי תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי ,הביוטי
והתרבותי של חבל ארץ מסוים.
הגדרת יחידות הנוף נועדה להיות כלי לניתוח ערכי טבע ונוף ביחידות השטח ולגיבוש מדיניות השימוש
באותם שטחים ,תוך שמירה על מגוון הנוף המאפיין אותם.
מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף:
•

גופי מים גדולים כגון הכנרת – החוף המגע והקשר בינם ולבין יחידות הנוף הסובבות אותם.

•

מאפיינים גיאומורפולוגיים המקנים לאזור את זהותו :קווי רכס ,עמקים כאגנים חזותיים של נחלים,
"שערים טופוגרפיים" בין רכסים או שלוחות ,מצוקים גבוהים ופסגות בולטות בנוף.

•

תכונות טבעיות :מסלע וקרקע  -המצע הסלעי וקרקעות האזור ,צמחיה  -יחידות ותצורות צומח
אופייניות.

•

תכסית הומוגנית דומיננטית רציפה וללא הפרות חזותיות משמעותיות כמו גושי יערות ,שטחי בתה,
שדות חקלאיים וכד' .באזורים אלה ,על פי רוב ,יש חשיבות חזותית )ואקולוגית ( לקו המגע של יחידת
הנוף עם יחידה גובלת.

•

מכלולים נופיים בעלי זהות ברורה הנוצרים משילוב של אלמנטים נופיים שונים" :איצבוע" של נחלים
מעובדים ורכסים או גבעות טבעיים ,שילוב של יערות ושדות בהתאמה לתנאי השטח הטופוגרפיים
וכד'.

•

פיתוח בולט בשטח טבעי כמו מחצבה ,יישוב ,קבוצת יישובים ,קווי תשתית עיליים ,כבישים.

•

תבניות תרבותיות הסטוריות :תרבות חקלאית מסוגים שונים ,דפוסי התיישבות קדומים ,דרכים,
אתרים קדושים וכד'.
למפות יחידות הנוף מצורפות טבלאות הכוללות אפיון קצר של יחידות הנוף שתועדו בסקר .אלה חולקו

לשתי קבוצות החופיות והעורפיות :ראשית מובא תאור היחידות החופיות ,השוכנות לחוף הכנרת .אלה
אופיינו ביתר פירוט מרחבי בגלל חשיבות קו המגע בין האגם לחופיו .בטבלאות ישנה גם התייחסות
תמציתית לשיקולים לקביעת ערכיותן ,על פי קריטריונים שיפורטו בפרק העוסק בהגדרת ערכיות נופית.
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תיאור יחידות הנוף החופיות
הטבלה כוללת:
• מספר המתאים למפת יחידות הנוף ובאותה עמודה שם היחידה.
• מספר המתאים לתת יחידות הנוף ובאותה עמודה שם תת היחידה.
• רוחב רצועת החוף בין קו המים לקו המגע עם הגבעות או ההרים בעורף החוף ,ובהמשך העמודה אורך הקטע לאורך החוף.
• רוחב רצועת החוף בין הכביש לשפת האגם.
• שימושי קרקע עיקריים בשטח היחידה.
• אתרים עיקריים – בעיקר אתרי מורשת.
• תאור כללי – המאפיינים החשובים של תת היחידה.
• תאור עורף החוף – מרכיב מרכזי בהקשר הנופי שבו נמצאת תת היחידה.
• ייחוד נופי תרבותי – פירוט המאפיינים הערכיים והסבר קצר לרמת הערכיות שנקבעה לתת היחידה.
• הערכה – מדרוג גבוה ביותר ) (5ועד לדרוג נמוך ).(1
מספר ושם
היחידה

מספר ושם
תת
היחידה

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-

רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים

שימושים
עיקריים

אתרים
עיקריים

21
חופי
טבריה
דרום
21.1

400-200

חמת
טבריה

אורך:
2500

+ 50 – 30
 30מ'
בקטעי
ייבוש.

מלונאות ,חוף
ציבורי פתוח ,חוף
ציבורי בתשלום,
שטח אחסנה
לסירות ,מוסדות
ציבור ,שטחי בור,
עתיקות.

קבר רבי
מאיר
בעל הנס,
גן לאומי
טבריה,
חמי
טבריה.

תאור כללי

רצועת חוף צרה
המתרחבת מעט בבקעת
צינברי .מעבר מהעיר
טבריה ,דרך שטח פתוח
עד לגוש ההתיישבות
סביב כנרת.
רצועת חוף צרה,
שהורחבה בקטעים
מסויימים מעזרת ייבוש.
רובה מפותחת וגדר
מפרידה בין הכביש לבין
החוף.

תאור עורף החוף

מדרון תלול שנופל אל
האגם מרמת פורייה.
המדרון מגוון – יער
נטוע ,שטחים טבעיים
ושטחים חקלאיים,
בעיקר מטעים.
מדרונות תלולים ,הר
ברניקי בולט בחצי
המדרון.
המדרונות מכוסים בתה
עשבונית או נטועים
בצפיפות משתנה.

ערכיות

ייחוד נופי תרבותי

ההרים גולשים לכיוון
האגם .קטע ערכי במרכז
היחידה – נוף פתוח מגוון
בשטח מדרום לטבריה
בואכה כנרת.
רצועת חוף צרה שנמצאים
בה שרידי העיר העתיקה של
חמת טבריה .ברקע נמצאות
הנטיעות של יער שוויץ בצד
הר ברניקי .החוף עצמו מופר
לכל אורכו והמבט לכיוון
החוף חסום בקטעים רבים.

3
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מספר ושם
היחידה

מספר ושם
תת
היחידה

21

21.2

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-
250-150

חופי
טבריה
דרום

חוף פוריה

אורך:
2650

21.3

550-250

בקעת
צינברי

אורך:
2420

22
חוף כנרות

רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים

שימושים
עיקריים

50-40

חוף ציבורי
בתשלום .בעורף
הכביש שטחים
חקלאיים.

300-70

חקלאות ,מגורים ,
מלונאות .חוף
ציבורי בתשלום.

אתרים
עיקריים

חצר
כנרת.

תאור כללי

תאור עורף החוף

רצועת חוף צרה שמעליה
מתנשא מדרון תלול.
הכביש עובר קרוב לים
ומעליו המוביל המלוח.
שטחי החקלאות
מצטמצמים לרצועה צרה
ממערב לכביש.

מדרון תלול שמכוסה
בבתה עשבונית עם שטחי
נטיעה גדולים .המדרון
ללא פיתוח מאסיבי.
עוברות בו מספר דרכי
עפר בכיוון צפון דרום .על
המדרון זרימות עונתיות
של מים בנחלים .בקצה
העליון של המדרון מספר
בתים בולטים.
התרחבות של החוף
לקראת המוצא הישן של
הירדן .החלק העליון של
בקה

בקעה חקלאית שמשתרעת
מהמושבה כנרת צפונה.
היא נסגרת ברכס שיורד
את הים מתחת לפורייה.
רצועת חוף המתרחבת
בהדרגה לעמק רחב.
לאוך החוף סוללה
שנבנתה למנוע כרסום
בחופי האגם .מוקדי
פיתוח סביב חוף צמח
ואזור פתוח בשוליים
לכיוון האון.

בקעת כנרות משתרעת
בין הירדן והירמוך -עמק
רחב עם הרים הנשקפים
במזרח ובמערב .במזרח
סוגרת על הבקעה גבעת
תל קציר.

ערכיות

ייחוד נופי תרבותי

פיתוח אקסטניבי לאורך
החוף ,כמעט ללא מבנים.
בעורף החוף מדרון תלול
ומגוון בתכסית ובתבליט.

שילוב של שטחים חקלאיים
עם שטחים טבעיים בעורף
החוף .שומרת משהו מנוף
ההתיישבות העברית החדשה
סביב הכנרת.
נוף חקלאי המייצג את
ההתיישבות היהודית
החדשה באזור .מספר
מפגעים ,בעיקר סביב צומת
צמח ואזורי התעשייה.
בבקעת האון תופעה נדירה-
חוף כנרת ללא תשתיות
תחבורה.

4
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מספר ושם
היחידה

מספר ושם
תת
היחידה

22

22.1

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-
600-250

חוף כנרות

חוף בית
יחח

אורך:
1550

רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים
300-120

22.2
מוצא
הירדן

אתרים
עיקריים

תאור כללי

תאור עורף החוף

ייחוד נופי תרבותי

ימיה ,בית ספר,
חקלאות ,חוף
פרטי של קבוצת
כנרת .ממערב
לכביש מרכז
מסחרי קטן.

תל בית
ירח ,בית
הקברות
של
כנרת.

מתקנים הנדסיים
– דכר דגניה,
מעגן ,חוף רחצה.

אתר
טבילה.

בין החוף ובין התוואי
הקדו ם של הירדן עומדת
גבעה שעליה תל בית ירח
ומוסדות חינוך .מעל החוף
מצוק בגובה עד  10מ'.
בחוף מעגן שאינו
בשימוש .בעורף החוף
שטחי ם חקלאיים.
הירדן מתפתל בין עצים
גדולים ויוצר נוף יחודי של
נהר קטן עם מים נקיים.
סביב המוצא תשתיות:
כביש ,סכר ומעגן.
רצועה צרה בין הכביש
לקו המים .חלקה ללא
שימוש אינטסיבי .ממזרח
לבית המועצה מגרשי
חנייה.
חוף מפותח עם מבנים
ומתקני מים .בין אזור
הפיתוח לקו המים נמצאת
סוללה גבוהה.
בין הכביש לחוף האגם
סדרה של בנייני ציבור:
בית גבריאל ומכללת עמק
הירדן.
בין האזור הבנוי לשטח
הייבוש סוללה גבוהה.

הקצה הצפוני של עמק
כנרות – עמק חקלאי
שנמשך מדרום לכנרת עד
למפגש הירדן והירמוך.
מעל העמק מדרונות
אלומות עם נטיעות דלילות
ושטחי בתה.

קטע נוף שסובל מנסיגת חוף
הכנרת .המזח בולט מעל
החוף היבש .הפרה נוספת
נוצרת בעקבות עבודות עפר
מול מוצא הירדן .מצוק
ייחודי מעל החוף.

בקעת כנרות – יישובים
ושטח חקלאי מגוון.

גם אזור מוצא הירדן סובל
מירידת המפלס ומראה הנהר
נפגע.למרות זאת מדובר
באתר ייחודי בעל חשיבות
גדולה לשימור.
אחד הקטעים היחידים שיש
מהם מבט פתוח מהכביש
לכיוון האגם .בהמשך נמצא
בית המועצה ומגרש חנייה
שאינם תורמים לנוף.
אזור מפותח אינטמסיבי ,ללא
איכויות נופיות מיוחדות.

שימושים
עיקריים

150-110

שטח פתוח,
מגרשי חנייה,
מוסדות ציבור.

200-170

200-170

חוף ציבורי
בתשלום.

חוף צמח

אורך:
250
250-175

250-175

חוף בית
גבריאל

אורך:
600

22.3

150-110

חוף
המועצה
האזורית
22.4

אורך:
660

22.5

מוסדות ציבור,
שטח פתוח.

בקעת כנרות – שטח
חקלאי מגוון.

בקעת כנרות – צומת צמח,
מרכז עסקים ומוסדות
ציבור.
בקעת כנרות – מגרשי
חנייה ,מרכז מסחרי,
שרידי חקלאות.

שילוב מיוחד של הבניין עם
הגישה לחוף הכנרת.

ערכיות

4

5

4

3

4
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22.6

חוף כנרות

חוף מעגן
 -האון

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-
-400
1000

רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים

שימושים
עיקריים

אתרים
עיקריים

תאור כללי

תאור עורף החוף

650-400

לאורך החוף שטח
טבעי צר ,בעורף
החוף חקלאות –
בריכות דגים,
פלחה ושדות בור,
מלונאות
ויישובים.

ליד האון
– שרידי
הכפר א-
סמרא.

בחלק הדרום מערבי של
היחידה נמצא קיבוץ מעגן.
מצפון לו נמצאת רצועת
חוף צרה הכוללת סוללה
גבוהה ועצים גבוהים,
שמאחוריה שטחים
חקלאיים – בעיקר מטעי
בננות .בחלק הצפוני חוף
חולי ,רצועת שפל רחבה.
בעורף החוף בריכות דגים
נטושות ברובן.
חוף מגוון עם קטעים
טבעיים )בעיקר באזור
הצפוני( ,חופים מפותחים
ברמות שונות ,חורשות
ויישובים.

בקעת כנרות – מעבר
לכביש ממשיכים שטחים
חקלאיים לכיוון עמק
הירמוך וגבעת תל קציר.
בהמשך צפונה מורדות
רמת הגולן – מדרון תלול
מכוסה בבתה עשבונית עם
נחלים המסתמנים כקווים
ירוקים במורד.

קטע שמאפשר שהות החוף
הכנרת בלי עורף של כביש
קרוב .סבך שנוצר על
הסוללה החופית.

מדרונות תלולים עם
מפתחים רחבים של
נחלים במרכז היחידה –
נחל עין גב ובצפונה –
נחל סמך.

החוף בצל רמת הגולן –
ברובו בפיתוח אקסטנסיבי
)למעט אזור עין גב וחוף
גולן( .קו מגע ייחודי בין
ההרים לים ורקע מדהים
ודרמטי לחוף.
הכביש מותיר רצועה צרה
בינו ולבין החוף .בחלק
מהרצועה מתאפשר מבט
מהכביש לאגם .ברצועה זו
עצי אקליפטוס גדולים
ומרווחים.

אורך:
5650

23
חופי רמת
הגולן
23.1

350-200

חוף שיזף
– חניון
עין גב

אורך:
3500

150-20

חוף ציבורי
בתשלום ,חוף
ציבורי פתוח.

קטע חוף צר שבו הכביש
מתקרב כמעט עד לקו
המים .בדלתה של נחל
תמרה מתרחב החוף מעט
ונבנה עליו מרכז חניון עין
גב .לאורך החוף
אקליפטוסים גדולים
ומשטחי חנייה מצומצמים.
בעורף היחידה שטחים
חקלאיים.

מורדות רמת הגולן –
מדרון תלול מכוסה בבתה
עשבונית .על המדרון
בולטים נחלים עם צומח
מים  .צוקי כוורות –
מצוקים בולטים במחצית
המדרון.

ערכיות

ייחוד נופי תרבותי

4

4
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23.2

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-
650-350

חופי רמת
הגולן

דלתת עין
גב

אורך:
2350

23.3

450-40

חוף נוקייב

אורך:
3550

23.4

950-330

דלתת
כורסי

אורך:
2150

אתרים
עיקריים

רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים

שימושים
עיקריים

500-100

מלונאות ,מגורים
 ,מעגן סירות,
תעשייה וחקלאות
– כולל מבנים
חקלאיים.

450-140

שטחי מרעה,
שטח פתוח
)ממוקש בחלקו(,
חוף ציבורי
בתשלום.

מצפה
נוקיב,
עין
גופרה
)מעיין
חם(.

850-400

גן לאומי ,שטח
פתוח ,שטח
חקלאי ,חוף
ציבורי פתוח ,חוף
ציבורי בתשלום.

המכלול
סביב
המנזר
בכורסי,
שפך נחל
סמך.

תל עין
גב.

תאור כללי

תאור עורף החוף

דלתה רחבה שנוצרת ע"י
נחל עין גב ונחל סוסיתא.
על הדלתא נבנה קיבוץ עין
גב והתשתית המשקית שלו
מרפשטת על מרבית
שטחה .בחוף מעגן ומתחם
תיירותי .בחלק הצפוני של
היחידה חוף פתוח עם
שדירת אקליפטוסים
לאורך גבול האגם.
מדרגת הגבעות משאירה
רצועה צרה לאורך החוף.
מצפון ומדרום לנוקייב
החוף מתרחב והשטח
מנוצל לפיתוח תשתית
תיירות ולחקלאות בעורף
החוף.
דלתה בולטת לכיוון האגם
בשפך נחל סמך .צומח מים
לאורך הנחל ושטחים
חקלאיים מצדו הדרומי.

נחל עין גב המצוקי ,גבעת
סוסיתא עם השרידים
הארכיאולגיים על פסגתה
וקרן עין גב.

ערכיות

ייחוד נופי תרבותי

קטע מיושב  /מופר במידה
רבה.

מורדות רמת הגולן תלולים
עדיין ,אך ניכרות מספר
מדרגות כמו באזור בני
יהודה .מתווי הנחלים
ניכרים ויוצרים את אזורי
החוף הרחבים יותר.

בקטע זה בולט הניגוד בין
המדרון שיורד כמעט עד לים
ובין גוף המים הגדול.

ממערב לדלתא נפתח
הקניון הגדול של נחל
סמך .מדרום לו מצפה
אופיר ומצפון המדרגה
החקלאית של מושב רמות.

נוף ייחודי – דלתא שנשמרה
כמעט ללא הפרות שאינן
הפיכות.

3

4

5
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23.5

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-
950-160

חופי רמת
הגולן

חוף רמות

אורך:
3200

רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים
750-180

שימושים
עיקריים

אתרים
עיקריים

תאור כללי

תאור עורף החוף

חוף ציבורי
בתשלום,
מלונאות ,שטח
פתוח ,חקלאות
בעורף החוף.

תל הדר.

חוף ברוחב בינוני שפותח
ברובו לצרכי תיירות.
קיימת בו תשתית דרכים
וכבישים .לאורך האגם
חורשת אקליפטוסים.
בחלק הדרומי רצועה של
צומח טבעי ובעורף החוף
יש שטחי פלחה.
דלתה גדולה של נחלי
מרכז הגולן .אזור עתיר
מים ,שילוב של שטחים
טבעיים גדולים וייחודיים
עם שטחים חקלאיים.

מדרון מתון יחסית עד
למדרגה שעליה יושב
מושב רמות .חלק ממעלה
הרמה מעובד.

יחידות מעבר בין דלתת
כורסי ולבין בקעת בית
צידה .חלק מהרצף החזותי
של צפון מזרח הכנרת.

בעורף החוף מפתחי נחלי
מרכז הגולן שנפתחים
בהדרגה מערבה.
מהבטיחה עולים בהדרגה
ליער יהודיה – מכלול
נוף ייחודי.

מכלול יחיד במינו של
נחלים זורמים לכל אורך
השנה ,לגונות וסבכי צומח.
המקום היחידי לאורך
הכנרת שבו נשמר שטח
פתוח רחב היקף ללא
תשתיות משמעותיות.
חלק מהמכלול המשולב
הטבעי -חקלאי של בקעת
בית צידה – שטח רציף
שמשולבים בו נופי מים
ומגון של נופי צומח נדירים.
חלק מהמכלול המשולב
הטבעי -חקלאי של בקעת
בית צידה – שטח רציף
שמשולבים בו נופי מים
ומגון של נופי צומח נדירים.

24
חופי
בקעת בית
צידה
24.1
חוף בית
צידה
הדרומי
24.2
בקעת בית
צידה -
חקלאות
דרום

-100
1500
אורך:
1800
לא צמוד
לחוף

1800-650

שטח פתוח
)שמורת טבע(,
שטח חקלאי.

החלק הדרומי ,הלח פחות
של בקעת בית ציידה.
נביעה מקומית עם צומח
מים ושטחי פלחה.

שטח חקלאי

שטח חקלאי )בעיקר
גידולי שדה( שנמשך
מדרום לנחל שפמנון עד
לשוליים הדרומיים של
הבקעה.

בעורף השטח הטבעי שטח
חקלאי ,שמעליו מורדות
רמת הגולן.
בעורף הדרומי מורדות
רמת הגולן .ממזרח אזור
מחצבה שפוגעת בנוף.

ערכיות

ייחוד נופי תרבותי

4

5

5
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24.3

חופי
בקעת בית
צידה

חוף בית
צידה
ושפך
הירדן
24.4

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-
-450
1350

בקעת בית
צידה -
חקלאות
צפון
24.6
חקלאות
בין
הנחלים

 550ויותר

שטח פתוח
)שמורת טבע(,
תיירות וטיולים.

אורך:
3850

בית הבק.

חלק לח של בקעת
הבטיחה .כולל את שפכי
הנחלים :דליות ,הזאכי,
והירדן .שילוב של שטחי
חקלאות קטנים ,לגונות
מים וחורשת אקליפטוס

לא צמוד
לחוף

שטח פתוח
)שמורת טבע(,
תיירות וטיולים.

חלק לח של בקעת
הבטיחה .כולל את אפיקי
הנחלים :המג'רסה והזאכי.
שילוב של שטחי חקלאות
קטנים ,וערוצי זרימה
ברוחב משתנה.

לא צמוד
לחוף

שטח חקלאי.

רצועה חקלאית צרה
שנמשכת בין אפיקי נחל
דליות לנחל משושים.

שטח חקלאי.

שטח חקלאי גדול בין נחל
שפמנון בדרום לנחל דליות
בצפון .השטח נמצא בלב
הבקעה ואין בו תשתיות
מעבר לחקלאות.

נחלי
בקעת בית
צידה
24.5

רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים

שימושים
עיקריים

אתרים
עיקריים

תאור כללי

לא צמוד
לחוף

תאור עורף החוף

הבקעה ממשיכה לכיוון
מזרח ורוחבה מגיע ל3-
ק"מ .השטח שבעורף החוף
חקלאי ברובו .במזרח
רחוק יותר נראים פתחי
הנחלים הגדולים של מרכז
רמת הגולן.
הבקעה ממשיכה לכיוון
מזרח ורוחבה מגיע ל3-
ק"מ .השטח שבעורף החוף
חקלאי ברובו .במזרח
רחוק יותר נראים פתחי
הנחלים הגדולים של מרכז
רמת הגולן.
בעורף נחלי מרכז רמת
הגולן רכתף בתרא ביניהם.

הבקעה ממשיכה לכיוון
מזרח ורוחבה מגיע ל3-
ק"מ .השטח שבעורף החוף
חקלאי ברובו .במזרח
רחוק יותר נראים פתחי
הנחלים הגדולים של מרכז
רמת הגולן.

ערכיות

ייחוד נופי תרבותי

חלק מהמכלול המשולב
הטבעי -חקלאי של בקעת
בית צידה – שטח רציף
שמשולבים בו נופי מים
ומגון של נופי צומח נדירים.
חלק מהמכלול המשולב
הטבעי -חקלאי של בקעת
בית צידה – שטח רציף
שמשולבים בו נופי מים
ומגון של נופי צומח נדירים.
חלק מהמכלול המשולב
הטבעי -חקלאי של בקעת
בית צידה – שטח רציף
שמשולבים בו נופי מים
ומגון של נופי צומח נדירים.
חלק מהמכלול המשולב
הטבעי -חקלאי של בקעת
בית צידה – שטח רציף
שמשולבים בו נופי מים
ומגון של נופי צומח נדירים.

5

5

5

5
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24.7

חופי
בקעת בית
צידה

בית צידה
 חקלאותצפון
מערב

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-
לא צמוד
לחוף

רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים

שימושים
עיקריים

אתרים
עיקריים

שטח חקלאי.
בקצה הצפוני של
השטח עובר כביש
סובב כנרת.

25
חופי צפון
הכנרת

25.1

280-75

חוף
אלמגור

אורך:
1050

25.2

330-270

מפרץ
אמנון

אורך:
830

150-75

330-270

שטח פתוח

מלונאות ,חוף
ציבורי בתשלום.

מעיין

תאור כללי

תאור עורף החוף

ערכיות

ייחוד נופי תרבותי

שטח חקלאי גדול שנמשך
מדרום לפארק הירדן עד
לערוצי הזאכי.

מצפון לשטח פארק הירדן
והתחלת הההתרוממות של
המדרון המתון לכיוון מרכז
הגולן.

חלק מהמכלול המשולב
הטבעי -חקלאי של בקעת
בית צידה – שטח רציף
שמשולבים בו נופי מים
ומגון של נופי צומח נדירים.

אזור חוף שיורד מתון
לתוך הים ,עם שטחים
טבעיים וחקלאיים בצד
אתרים הסטוריים ודתיים
חשובים – כפר נחום
וטבחה.

בעורף החוף שטחי בתה
גדולים ,מנומרים בכרמים
ומטעים.

רצועה צרה של צומח
טבעי )עשבוניים עם עצי
שיזף ואקליפטוס( מעל
שפך הירדן  .בהמשך
מערבה שפך נחל עם מעיין
זורם וסביבו צומח מים.
על המדרון ממערב לנחל
חורשת אקליפטוסים
שבתוכה מערכת דרכים.
מפרץ לחוף הכנרת
שבחלקו המזרחי הוקמו
פרוייקט נופש ומוקד
ספורט ימי ,כולל מעגן
סירות.

מורדות הבזלת מדרום
למושב אלמגור – שילוב
של שטחי מרעה עם
שטחים מעובדים .נחל אור
יורד מכיון רמת כורזים.

אזור מגוון המשתנה
בצבעיו לאורך עונות
השנה .מעיינות ,מפרצים –
תופעות ייחודיות לחוף
הכנרת .פיתוח מועט
משתלב בנוף )למעט מפרץ
אמנון(.
רצועה עם נוף צומח מגוון
שמשמר מראה נוף טבעי של
הכנרת .המשך ישיר עם
מורדות כורזים והירדן
ההררי.

בעורף המפרץ מורדות
מתונים של רמת כורזים,
מכוסים ברובם בכרמים.

מפרץ טבעי יוצא דופן שאבד
הרבה מאיכותו הנופית
בעקבות פיתוח לא מתחשב.

5

5

4
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מספר ושם
היחידה

מספר ושם
תת
היחידה

25

25.3

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-
440-280

חופי צפון
הכנרת

חוף
ספירית

אורך:
550

25.4

600-180

בקעת כפר
נחום

אורך:
2240

25.5

270-80

טיילת
טבחה –
כפר נחום

אורך:
1880

25.6

1070-20

בקעת
טבחה
וחוף תל
כנרות

אורך:
1460

רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים
440-280

שימושים
עיקריים

אתרים
עיקריים

שטח פתוח
)מרעה עונתי(

430-50

גן לאומי :מוסדות
ציבור ,שטחי
עתיקות ,מסחר,
מלונאות
וחקלאות.

270-80

חקלאות ,שטח
פתוח,
טיילת.

1200-620

הבקעה ברובה
חקלאית ,בתוכה
מתחם בנוי .בקצה
הדרומי אכסניית
כרי דשא הישנה.

כפר
נחום,
כנסיות.

כנסיות
ומעיינות
טבחה.

תאור כללי

אזור בזלתי עם חורשת
אקליפטוסים דלילה.
שיפוע בינוני לכיוון
הכנרת .מערכת של דרכי
עפר בתוך החורשה.
משקיף על מפרץ אמנון
במזרח ובקעת כפר נחום
במערב.
בקעה שנמשכת לאורך
חוף הכנרת ובמרכזה
האתר הנוצרי החשוב של
כפר נחום .סביבו שטחים
פתוחים ובעורף הבקעה גם
שטחי חקלאות.
ברצועה זו חוף הים צר.
הכביש מותיר רצועה
שרובה חקלאית מצפון לקו
החוף .מתחת לכביש
נבנתה טיילת שבינה לבין
החוף נבנתה גדר.
נחל כנר ונחל כור יוצרים
בקעה צרה שנמשכת מחוף
הכנרת צפונה .תל כנרות
סוגר על הבקעה מדרום
מזרח ומותיר רצועת חוף
צרה ביותר .הבקעה ברובה
חקלאית.

תאור עורף החוף

ייחוד נופי תרבותי

מעל הכביש ממשיכים
המורדות המתונים של
רמת כורזים ,מכוסים
ברובם בכרמים.

לשון שיורדת לתוך הכנרת
ללא פיתוח אינטמסיבי,
בהמשך ישיר למורדות
כורזים.

מעל הבקעה שטחים
חקלאיים על המדרונות של
רמת כורזים .נחל כורזים
מתחתר במדרון הבזלת.
אזור הנחל משמש כשטח
מרעה.
מעל הטיילת שילוב של
שטחי מרעה ושטחים
מעובדים .המנזר של הר
האושר בולט למרחוק.

שילוב של נוף חקלאי וטבעי
עם אתר מורשת מרכזי –
כפר נחום .פיתוח הגן
הלאומי נעשה בשילוב עם
הרקע הנופי.

בשולי הבקעה מורדות
שמכוסים ברובם בתה
עשבונית עם עצים פזורים.

ערכיות

הטילת משתלבת בנוף
החקלאי ונשקף ממנה נוף
פתוח לכיוון האגם.

נוף ייחודי שמשלב קטעי חוף
טבעיים ,מעיינות ואתר
מורשת נוצרי חשוב.

5

5

5

5
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מספר ושם
היחידה

מספר ושם
תת
היחידה

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-

רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים

שימושים
עיקריים

אתרים
עיקריים

26
חופי
בקעת
גינוסר
26.1
חוף בקעת
גינוסר
26.2
שפך נחל
עמוד
26.3
חוף מגדל
27
חופי
הארבל

-1100
2250
אורך:
5550

1000-600

חקלאות,
מלונאות ,מגורים,
תשתייות.
נופש ותיירות.

מגדלא,
חאן
מיניא,
אתר
ספיר.

חקלאות ,שטח
טבעי.
שטח חקלאי,
תשתית נופש
ותיירות ,מגורים.

מגדלא,
וילה
מלצ'ט.

תאור כללי

תאור עורף החוף

בקעה חקלאית ברובה,
עם יישובים ומתקני
נופש שמתפתחים לאורך
החוף ולאורך הכביש
החוצה את הבקעה.

הבקעה עטורה בתל
כנרות בצפון ,גבעות
חוקוק ומגדל ועד למצוק
הארבל מדרום.

נחל עמוד נחל עצמון ונחל
ארבל יוצרים בקעה רחבה
שנמשכת בין תל כנרות
למצוק הארבל .הבקעה
חקלאית ברובה אך פזורים
בה יישובים ומתקני נופש.
באזור השפך נותר שטח
עם מאפיינים טבעיים.

מעל הבקעה מתנשאים
מצוק הארבל והר ניתאי.
במערב גבעות מגדל
ומצפון תל כנרות ומורדות
הר כור.

שילוב של שטחים
חקלאיים עם פיתוח נופש
כפרי
חוף צר ,שמתרחב רק
בדלתת נחל רקת .מתחת
למצוק הארבל – גבעת
נמלה.לקראת מבואות
טבריה – בנייה ,פסולת
ומעגן מוזנח.

ייחוד נופי תרבותי

בקעה חקלאית המייצגת
את נוף ההתיישבות
היהודית החדשה לחופי
הכנרת .הפיתוח המתקדם
פוגע בחזותה .שילוב
ייחודי של האגם ,הבקעה
ומצוק הארבל.
4

ברקע המשך השטח
החקלאי של בקעת גינוסר.

חלק מציר הנחל שחוצה את
הבקעה ומתרחב לקראת
השפך.

ברקע הר מגדל ,הר ניתאי
ומצוק הארבל.

חלק מהמכלול הנופי של
בקעת גינוסר ומצוק הארבל.
הפיתוח הקיים בשטח לא
נעשה תמיד תוך התחשבות
בנוף ומוריד מערכיותו.
חוף ייחודי בצפוני – מתחת
למצוק ובהמשך הנחל
שאיכויותיו נעלמות עם
ההתקרובת לעיר טבריה. .
הר שנופל כמעט ישירות
לים ,קו מגע ייחודי עם
האגם.

מצוק הארבל מתנשא
מעל החלק הצפוני של
היחידה .דרומה יותר תל
ונחל רקת – שילוב של
שטח טבעי וחקלאי.

ערכיות

5

4
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רוחב
הרצועה
בין הכביש
לים

מספר ושם
היחידה

מספר ושם
תת
היחידה

27

27.1

רוחב
רצועת
החוף
)במטרים(
)-אורך(-
60-50

60-50

חופי
הארבל

חוף ארבל

אורך:
1120
270-60

210-60

דלתת נחל
רקת

אורך:
1030

27.3

160-70

מבואות
טבריה
הצפוניים

אורך:
1580

27.2

70-30

שימושים
עיקריים

שטח טבעי,
המוביל המלוח
כנסיות ,בתים
בודדים ,חקלאות.

חוף ציבורי פתוח
ומוזנח ,המוביל
המלוח ,מתקני
מקורות.

אתרים
עיקריים

גבעת
נמלה.
תל רקת.

תאור כללי

תאור עורף החוף

ייחוד נופי תרבותי

רצועת חוף צרה ביותר
שמותיר הר ארבל בין
מודותיו לבין החוף .שורת
אקליפטוסים לאורך החוף.
נחל רקת מתרחב ויוצר
דלתא קטנה לחוף הכנרת.
עליה נבנה מתחם כנסייתי
קטן .סוגר על פתח הנחל
תל רקת ,המכוסה בתה
עשבונית.
רצועת חוף צרה משתרעת
ממבואות טבריה צפונה.
הכביש צמוד כמעט לים.
על המורד בתה עשבונית,
שטח הייבוש קטן.

מורדות תלולים של
הארבל ,מכוסים בתה
עשבונית עם עצים פזורים.

רצועת חוף צרה בצל הר
נישא עם מצוק בולט .הסלע
הבולט על החוף מהווה
נקודת ציון בולטת.
שילוב של פתחה חקלאית
עם אתר מורשת קדום )תל
רקת( ואתר מורשת נוצרי
עם מתחמים כנסיות
שמשתלבים בנוף הכנרת.

מעל רצועת החוף מדרון
מכוסה בתה עשבונית
ומעליו בתי העיר טבריה.

שטח החוף והמדרון מעליו
מופרים עם שפכי עפר
ופסולת .צורת הבנייה
ופיתוח החוף לא תורמים
למראה האזור.

נחל רקת מתחתר בין
הארבל לעיר טבריה.
בתוכו מטעים ומעיינות.
המדרון הצפוני נטוע.

ערכיות

5

5

2
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יחידות הנוף העורפיות – אפיון היחידות וייחודן הנופי
הטבלה כוללת:
• מספר המתאים למפת יחידות הנוף.
• שם היחידה – באותיות מעובות  /שם תת היחידה – באותיות רגילות.
• תאור כללי – המאפיינים החשובים של היחידה  /תת היחידה.
• ייחוד נופי תרבותי – פירוט המאפיינים הערכיים והסבר לרמת הערכיות שנקבעה ליחידה  /תת היחידה.
• הערכה – מדרוג גבוה ביותר ) (5ועד לדרוג נמוך ).(1
מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה

עמק הירדן ההררי

1

1.2

הירדן ההררי

1.2

פארק הירדן

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

הערכה

לאורך בקע הירדן נוצר מחסום של שפכי בזלת מדרום לאזור ימת החולה .שפכי הבזלת המיושבים בדלילות מקשרים בין נחלי הגולן ,הירדן ההררי
בשפך זה הבונה את רמת כורזים ומורדות הכנרת הצפוניים פרץ הירדן ומורדות הרי צפת ממערב .נוצר באזור זה ניגוד בין הנוף המתון של שפכי
הבזלת ולבין ערוץ הירדן ההררי התלול והשוצף .ההפרות בחלק זה
אפיק עמוק ותלול משני צידיו ,שבו הוא זורם לכיוון הכנרת.
מרבית השטח מכוסה בצומח טבעי .סביב בנחל צומח מים מועטות יחסית והשתמר בו משהו מהנוף הטבעי של הבתות המשנות את
צבען לאורך השנה מעל האפיק הירוק תמיד.
ייחודי.
ערוץ הירדן ,כולל המדרונות התלולים ממזרח ומערב .הוא מעמיק מגשר בנות הירדן ההררי התלול והשוצף הוא קטע יוצא דופן ודרמטי במהלכו של הנהר.
יעקב עד שהוא מתפרש בחלק הצפוני של הכנרת .הירדן מוליך מים לכך אורך בנוסף לשינויי הגובה והמסלע יש גם שינויי צבע בין קטעי האפיק הירוקים
השנה .חלק מהמים מוטים מהאפיק לסכר וחוזרים אליו דרך טורבינה מאוחר למורדות העשבוניים ,שמשתנים גם לאורך השנה ,בין העונות.
יותר.
אזור ההתרחבות של עמק הירדן ההררי הצר ,לפני השפך לכנרת .שרידים רשת של פלגי מים משולבים בצומח טבעי ועצי בוסתן – אזור ייחודי בנוף
מגוונים של מורשת האדם  -מתקנים חקלאיים ,תחנות קמח ,מערכת תעלות ,הארץ שמושך אליו מטיילים ונופשים רבים .מתחבר לנחלי הגולן ולחופי צפון
הכנרת ,כולל בקעת הבטיחה.
בותסנים ועוד .אזור קולט קהל אינטנסיבי.

5

5
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה

2

בזלת עמק הירדן הצפוני

2.1

מורדות הכנרת הצפוניים

2.2

רמת כורזים )קטע דרומי(

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

לאורך בקע הירדן נוצר מחסום של שפכי בזלת מדרום לאזור ימת החולה.
בשפך זה הבונה את רמת כורזים ומורדות הכנרת הצפוניים פרץ הירדן
אפיק עמוק ותלול משני צידיו שבו הוא זורם לכיוון הכנרת .המורדות
מרמת כורזים לכיוון הכנרת מתונים יותר ומתחתרים בהם נחלים רדודים
בעלי אגן ניקוז קטן יחסית.
מרבית השטח משמש למרעה אך שלובים בו שטחים חקלאיים ,במיוחד
כרמים.

שפכי הבזלת המיושבים בדלילות מקשרים בין נחלי הגולן ,הירדן ההררי
ומורדות הרי צפת ממערב .נוצר באזור זה ניגוד בין הנוף המתון של שפכי
הבזלת ולבין ערוץ הירדן ההררי התלול והשוצף .המורדות לכיוון דרום
הם חלק מרכזי באגן החזותי של הכנרת ,בחלק שהוא מרכזי וחשוב
לתנועת הצליינות .ההפרות בחלק זה מועטות יחסית והשתמר בו משהו
מהנוף המסורתי של סביבות הכנרת.

המדרון הצפוני שמעל הכנרת ,בתחום האגן החזותי של החופים .שטח מרעה
שמשולבים בו שטחים חקלאיים גדולים .ביחידה אתרים מרכזיים ,כולל כנסיית
הר האושר ומקום המיסה של האפיפיור.

מורדות רמת כורזים הם מרכיב מרכזי באגן החזותי הישיר של מוקד העלייה
לרגל הנוצרי החשוב ביותר באגן הכנרת  -באזור טבחה וכפר נחום .החקלאות
על המורדות שומרת על גוון מסורתי – גפנים ומרעה בקר .המדרונות שומרים
על מראה ראשוני ומייצגים יפה את נוף שפכי הבזלת שמלאו את בקע הירדן,
בהם חוצב הנהר את דרכו.

שטח גבעי ,שמשולבים בו שטחי מרעה עם שטחים חקלאיים ,יישובים ומתקני
הקטע הדרומי של רמת כורזים שנכלל בתחום תמ"א - 13
קטע בזלתי ,עשבוני בעיקרו שבולטים בו ריכוזים של עצי מילה ,שיטה תשתית.
ואקליפטוס ששרדו סביב חורבות ובתי קברות נטושים.

הערכה

5

3
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה

3

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

מכיוון הרי צפת יורד גוש גירני גדול לכיוון החופים הצפון מערביים של
הכנרת .מ"מדבר האיאוקן" החשוף של רמת רזים יורדים לאזורים שיש בהם
כתמי יער פארק של אלונים – המורדות מעל עמיעד והר כור .החלק התחתון
של המורד ,מעל הכנרת מכוסה בתה עשבונית שפזורים בה עצי שיזף .באזור
תל כנרות ההרים נופלים כמעט ישר לקו המים ,מותירים רצועת מעבר צרה
בלבד.
השטח משמש ברובו בעיקר למרעה בקר אך מפוזרים בו כתמי חקלאות –
מורדות הגליל העליון
בעיקר קטנים ,בעיקר מצפון להר כור ובשולי בקעת חצור.
ממערב לרמות תוחמים את היחידה נחל עמוד ויובליו – נחל עכברה ממזרח
ונחל חנניה ממערב .בקטעים של נחלים אלה מופיעים מתלולי גיר קשה
גבוהים ,כולל העמוד בתחתית הנחל ,בנחל עמוד גם נופי מים ייחודיים.
לכיוון נחל חנניה ממערב נוצר חורש ים תיכוני מפותח ,שנמשך להרי הגליל
העליון והתחתון.

חלק ניכר מאזור זה מכוסה בצומח עשבוני שמשתנה באופן קיצוני במעבר
בין העונות – מהצהוב אפור של הקיץ דרך הירוק החורפי ועד למרבדי
הפריחה של האביב .עצי האלון הגדולים באזור הר כור מרשימים ומהווים
ערך נוף ייחודי.
בחלק התחתון של המדרון נוצר קו מגע קרוב ודרמטי בין מורדות הסלע
ולבין האגם.
כיום חוצים את היחידה מספר כבישים שפוגעים ברצף הנופי ובאופי
הבראשיתי שהיה לשטח עד לסלילתם .עדיין עיקר הפעילות בשטחה היא
אקסטנסיבית והוא שומר על אופי פתוח .האזור עד הר כור נצפה מחופי
הכנרת באופן ישיר.
לחטיבה זו שייכים גם נחל עמוד ויובליו שכוללים ערכי טבע ונוף נדירים
– מתלולים וקניונים ,צומח מגוון ומשתנה ונופי מים עונתיים.

המדרון המזרחי של הרי צפת ,מעל בקעת חצור.

מורד תלול שיורד מהרי צפת לכיוון עמק הירדן .כתמי האלונים בולטים על
המדרון הטרשי ויוצרים בנוסף לדרמטיות התבליט גם שינויי צבע ומרקם.

3.1

מורדות עמיעד

3.2

רמת רזים

 3.3רמת רזים דרום
3.4

הר כור

3.5

מורדות הר כור

השטח החשוף שנמשך מצפון להר כור ,מעל נחל עכברה ועד לשכונות הדרום חלק מהמורדות הקרחים של הרי צפת .ניגוד בין המורד המתון לצוקים
מזרחיות של צפת" .מדבר האיאוקן" – שטח חשוף כמעט לחלוטין מצומח התלולים של נחל עכברה במערב.
מעוצה )למעט שיזפים בודדים ,בעיקר בחלק הדרומי(.
השטח החשוף שנמשך מצפון להר כור ,לאורך כביש עמיעד  -פרוד .בחלק זה חלק מהמורדות הקרחים של הרי צפת .הפרות בולטות פוגעות באיכותה
החזותית של היחידה.
של הרמה הפרה של מתקני תשתית – כבישים ,מחצבה ועוד.
שטח ההר שמהווה שמורת טבע ,מעל מושב כחל .מרבית השטח מכוסה יער נוף צומח ייחודי ,תצפית פתוחה לכיוון אגן הכנרת מדרום והרי צפת מצפון.
פארק של אלונים.
מהר כור לכיוון הכנרת משתפל מדרון מתון באופן יחסי ,אל החלק הצפוני של המדרון מהווה חלק מהאגן החזותי של הכנרת ובקעת גינוסר .הוא מתנשא מעל
החלק השמור יותר של הבקעה ושומר על המראה הטבעי של רכסי ההרים
בקעת גינוסר .המדרון מכוסה בתה עם עצים בודדים ,בעיקר שיזפים.
סביב הכנרת .היישוב בשטח היחידה ,כחל ,שומר על מראה כפרי.

הערכה

4

4
3
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה

תאור כללי
הקטע הקניוני שנמשך בין רמת פשחור לרמת רזים.

3.6

נחל עכברה )קטע דרומי(

3.7

נחל עמוד

3.8

נחל חנניה

4

גבעות הגליל התחתון

4.1

רכס לבנים

4.2

גבעות חקוק

4.3

נחל צלמון תחתון

ייחוד נופי תרבותי
"סלע עכברה" – נצפה למרחוק – תופעת טבע ייחודית .חלק ממכלול הנוף של
נחל עמוד .מגוון של צומח ותצורות גיאומורפולוגיות.

בתוך אזור התכנון נמצאים החלק התיכון והחלק התחתון של הנחל .החלק נוף משתנה ומגוון לאורך ערוץ הנחל .בחלק הדרומי קניון בולט ומרשים
התיכון תלול פחות ומתפתל בנוף פתוח ומתון יחסית .החלק התחתון מתחתר שבנוסף לתופעות הגיאומורפולוגיות המעניינות שבו – העמוד ,המערות – יש
בתוך סלע קשה ויוצר קניון מרשים .לקראת פתח הנחל נמצא העמוד שעל שמו בו גם צומח ייחודי ואתרים חשובים של מורשת האדם )כולל אתרים
פרהיסטוריים מרכזיים(.
קרוי הנחל.
קטע הנחל הנמשך מתחת להר מצפה הימים מזרחה לכיוון נחל עמוד.
מדרום לנחל עמוד ועד לנחל ארבל משתרע אזור גבעי מתון יותר שנמצא
ברובו באגן הניקוז של נחל צלמון שעובר במרכזו .באזור זה ישנה
השתנות הדרגתית של הצמחיה מחורש ים תיכוני באזור רכס לבנים ליער
פארק ובתה עשבונית .בנחלים אין זרימה קבועה של מים והנוף משתנה
לאורך עונות השנה .ישנם שטחים חקלאיים גדולים בעיקר בחלק הדרומי
של האזור ,בחלק הצפוני שימוש הקרקע הדומיננטי הוא מרעה.

חורש ים תיכונים מגוון – חלק מהמעבר הדרמטי בין הגליל העליון לגליל
התחתון.
הנוף באזור דרמטי פחות מזה של רכסי הגליל העליון מצפון והארבל
מדרום .הירידה לכיוון הכנרת היא הדרגתית ועמקי הנחלים מתפתלים בין
הגבעות המעוגלות .עוברים באזור מספר כבישים ונמצאים בו יישובים
כפריים ופרבריים .היחידות המזרחיות נצפות מהארבל ומכיוון בקעת
גינוסר.

רצועת מעבר בצפון הגליל התחתון ,במעבר בין החורש הים תיכוני המפותח נוף צומח מגוון אם כי מדוכא ופגוע בקטעים רבים .הפרות בחלק ניכר מהשטח.
במערב ליער פארק במזרח .בתוך היחידה יישובים ,מחנות צבא ,מחצבה השטח נצפה מכבישי מזרח הגליל הראשיים.
ומתקני תשתית.
שילוב של שטחים חקלאיים עם שטחי מרעה .נוף מתון של גבעות ,שנקטע נוף מתון של גבעות עגולות שהאלמנט הדרמטי הוא הנפילה לכיוון נחל עמוד.
שולי השטח נצפים מכבישי מזרח הגליל הראשיים.
במזרח ע"י נחל עמוד.
יחידה זו נמשכת ממאגר המוביל הארצי ועד לבקעת גינוסר .הנחל מתחתר תחילה עמק נחל רחב שמוליך מים לאורך חודשים ארוכים בשנה) .בעבר היו בחלקים
בסלעי גיר ולאחר מכן בסלעי בזלת .נובעים בו מעיינות ונמצאות בו שרידים של של קטע זה מים לכל אורך השנה( .נוף צומח מגוון ומשתנה גם בחתך של
תחנות קמח גדולות .אתר מרכזי – חורבת רביד שנמצאים בה גם עצים עתיקים מזרח מערב וגם בין המפנים הצפוניים למפנים הדרומיים .חלק מציר נחל
איכותי שנמשך מהרי הגליל העליון עד לכנרת.
יוצאי דופן בגודלם .צומח נחל באפיק וחורש  /יער פארק על הגדות.

הערכה
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה
4.4

נחל צלמון  -רמה דרומית

4.5

גבעות מגדל

4.6

מגדל

4.7

בקעת צלמון

4.8

עילבון  -הר הקוץ

4.9

מורדות רכס ממלח

4.10

שלוחת רביד – סביון

4.11

הר מגדל

4.12

גבעות לביא  -נמרה

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

רמה חקלאית שמשתרעת על כתף מדרום לנחל צלמון ,מתחת למדרון של רכס הרמה היא חלק מהאגן החזותי של נחל צלמון ונמצאת בהמשך למדרון התלול
ממלח .כתמי חורש ובתה .אתר מרכזי – ח' ממלח עם שרידי מבנים ובורות מעליה .בחלקה הדרומי כביש ארצי שמחבר את צומת גולני לכביש נחל עמוד.
מים .אגם עונתי מצפון לחורבה.
המושבה מגדל הולכת ומתפשטת לכיוון מזרח ובין השטחים החקלאיים מוקמים ליחידה חשיבות גדולה כחלק מהאגן החזותי של בקעת גינוסר ומצוק הארבל.
בתי מגורים ופרוייקטים תיירותיים .השטחים החקלאיים בחלקות קטנות עם זאת התפשטות הבינוי ללא הקפדה על השתלבות בנוף גורעת מהערך
ומגוונות יחסית .בחלק הדרומי של היחידה עובר כביש אזורי שעולה מהכנרת החזותי של היחידה.
לכיוון גבעות הגליל התחתון.
יישוב בגודל בינוני ,עם מאפיינים כפריים בחלקו הגדול.

התשתית ביישוב מוזנחת למדי וחזותו הכללית אינה משובבת נפש.

בקעה חקלאית המשתרעת למרגלות הר חזון .בתחום תמ"א  13נמצא רק חלק חלקים בבקעה שומרים על מראה חקלאי כפרי .בחלק הצפון מזרחי יש בנייה
נרחבת ואין בו ערכים חזותיים יחודיים.
קטן של הבקעה ,מדרום מזרח לכפר מע'ר.
חלק מהאגן החזותי של נחל צלמון ובקעת צלמון .היישוב בולט בשטח ומוקף
הר מכוסה חורש ,מעל נחל צלמון .על ראשו נמצא היישוב הקהילתי מסד.
גדר .סביבו חורש מגוון.
מקצה הרכס ישנה "נפילה" של מדרון תלול לכיוון נחל צלמון .בשטח התפתח מדרון תלול עם תצפיות מרשימות לכיוון צפון וצומח מפותח ונדיר באזור.
חורש ים תיכוני עשיר ומגוון.
מנחל ארבל ישנה עלייה הדרגתית לכיוון צפון עד להר רביד ורכס ממלח .אזור גבעי ומתון עם מספר מפגעים חזותיים ,בעיקר באזור היישוב רביד.
בשטח יש שילוב של יער פארק עם בתות מסוגים שונים .על החלק הצפוני
התפתח חורש ים תיכוני עשיר ומגוון.
הר המתנשא כ 250-מ' מעל בקעת גינוסר מצפון מזרח ומעל נחל ארבל חלק מהאגן החזותי של הכנרת ובקעת גינוסר ,יחד עם מכלול הארבל והר
והיישוב ואדי חמאם מדרום .על במת ההר שטחים חקלאיים והמורדות ניתאי .מכלול דרמטי ומגוון שמשלב שטחים טבעיים עם שטחים חקלאיים –
בעיקר מטעים.
משמשים כשטחי מרעה.
אזור גבעי שמשולבים בו שטחים חקלאיים ,שטחים מיוערים וכתמים של צומח תבליט מתון ,ללא נקודות ציון בולטות .התשתיות הקיימות באזור פוגעות
באיכותו החזותית.
טבעי .באזור תשתיות אזרחיות וצבאיות.

הערכה

3

4

2
3
3
4

3

5

2

29

מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה

.5

גוש ארבל

5.1

מצוק ונחל ארבל

5.2

מעלה רמת ארבל

5.3

עמק נחל רקת

5.4

בקעת ארבל

5.5

קרני חיטין

6

מורדות פוריה אלומות

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

בקעת ארבל הנפרשת מצפון לטבריה נקטעת באחת במצוק ענק מעל נחל מצוק הארבל נצפה מהגליל ,מאגן הכנרת ומהגולן .התצפית שנשקפת ממנו
ארבל .המצוק והמתלול המזרחי צופים אל הכנרת .בשטח היחידה שרידים מקיפה את אגן הכנרת כמעט באופן מלא .השילוב של הבקעה החקלאית
ארכיאולוגיים מרשימים על הרמה עצמה ,על הר ניתאי ועל המצוק עצמו עם המצוק והמתלול הפראיים המתנשאים מעל הכנרת הוא ייחודי.
– שרידי מבצר מתקופות שונות.
היחידה כוללת גם את אפיק נחל רקת שמנקז את הבקעה לכיוון הכנרת.
הנחל שמתחיל את דרכו בין גבעות מעוגלות מתעמק עד שערוצו עובר בין חלק מהמכלול הדרמטי של גוש הארבל .ההולך בנחל נתקל במצוקים מדרום
מצוקי הארבל למצוק הר ניתאי .המורדות מכוסים בתה עשבונית עם עצים ומצפון ולפניו ממזרח הכנרת .האזור משמש בעיקר למרעה ועוברים בו
מטיילים רבים שיורדים מהמצוק אל הנחל.
בודדים .בשולי היחידה היישוב הבדואי המתפתח ואדי חמאם.
מבקעת ארבל ונחל רקת הרמה עולה עד לנקודת השיא שלה שבה ניצב עץ חלק מהמכלול הדרמטי של גוש הארבל .עוברים בו מטיילים רבים בדרכם אל
התצפית והירידה מהמצוק אל הנחל .שטח המעבר מהאזור החקלאי בבקעה עד
חרוב בולט .על הרמה מאגר מים גדול.
למצוק הפראי היורד לכיוון הכנרת והנחל מצפון.
נחל שנשפך לכנרת מצפון לטבריה .בנחל יש שטחים חקלאיים גדולים יחד עם הפסיפס של שימושי הקרקע השונים מעניין ומגוון .בנחל .מרבית שטח האגן
שטח בתה ויער דליל שנטוע על המדרון הצפוני .בחלק העליון של הנחל של הנחל צופה אל הכנרת  .האתרים הנוצריים ותל רקת מוסיפים לו ערך.
מעיינות שבולטים על ידם עצי אקליפטוס גדולים .בפתח הנחל נמצאים תל
רקת ומתחם נוצרי על שפת המים.
בקעה שממשיכה את אופי הנוף בגליל התחתון המזרחי :מתלול מדרום – רכס חלק מהמכלול הנופי של גוש הארבל .הבקעה מורכבת מפסיפס חקלאי שתחום
קרני חיטין ,בקעה שעולה מתונות לכיוון צפון ואז "נפילה"  -מצוק הארבל .במדרונות תלולים של קרני חיטין וטבריה עילית מדרום .נוצר מרקם צבעוני
הבקעה ברובה חקלאית ומצויים בה שלושה יישובים כפריים .יש בה גם המשנה את פניו לאורך השנה .בתוך המכלול ניגודים טופוגרפיים דרמטיים.
אתרים ארכיאולוגיים חשובים ,כולל בית כנסת בח' ארבל.
גבעה מתנשאת עם שתי פסגות בצורת "קרניים" שהקנו לה את שמה .הגבעה גבעה הנשקפת מהגליל המזרחי כולו ,בעלת צורה ייחודית .סביב הגבעה
אתרים הסטוריים תרבותיים חשובים :קבר נבי שועייב הדרוזי מצפון ואתר
משמשת כשטח מרעה.
הקרב המכריע בין צלאח א-דין האיובי לצלבנים בשנת .1187
מדרום לטבריה יורד אל הכנרת מדרון תלול שנמשך מרכס פוריה דרומה המדרון כולו נמצא באגן החזותי של הכנרת .התכסית עליו משתנה מיער
נטוע לפסיפס חקלאי שמשולבים בו שטחי בתה טבעיים.
עד שהוא נקטע בנחל יבניאל.

הערכה

5

5

4

4

5
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה
6.1

טבריה

6.2

יער שוויץ

6.3

פסיפס מורדות כנרת

6.4

מורדות אלומות

7

בקעת יבניאל ומורדותיה

7.1

קניון נחל יבניאל

7.2

מורדות בקעת יבניאל

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

החלק התחתון של טבריה יושב על שפת הכנרת ומטפס על ההרים ממערב .האלמנטים המסורתיים בעיר כמעט ונעלמו בעקבות הפיתוח המסיבי.
בחלק הצפוני תוחם את העיר נחל רקת ובחלק הדרומי תוחמים את היישוב
שטחי העתיקות של חמת טבריה והר ברניקי.
מדרון תלול שיורד מפוריה לכיוון הכנרת .מרבית שטחו של המדרון נטועה ע"י תת היחידה כולה נמצאת במרכז האגן החזותי של הכנרת .המדרון התלול יוצר
עצים בגילאים וממינים שונים .בין העצים בתה עשבונית .בשולי העיר טבריה נוף דרמטי .העצים הנטועים נמצאים ברובם במצב בינוני עד גרוע ומוסיפים רק
נמצא הר ברניקי עם שרידים ארכיאולוגיים ממרשימים ותצפית רחבה על אזור מעט לאיכות החזותית של האזור.
הכנרת בכלל וטבריה העתיקה בפרט.
פסיפס של שטחים חקלאיים ,שטחי בתה ושטחים נטועים שנמשך מעל בקעת הפסיפס המגוון יוצר נוף משתנה ומעניין לכל אורך עונות השנה וצבעוניות
בולטת .זה לא המדרון הדרמטי ביותר שיורד את הכנרת שימושי הקרקע
צינברי.
השונים על המדרגות היורדות את הכנרת יוצרים נוף ייחודי ראוי לשימור.
שילוב של שטחים נטועים עם צומח טבעי שיורדים מתחת לאלומות עד לבקעת המדרון הוא חלק מהאגן החזותי של הכנרת ובקעת כנרות .הוא משמר בחלקו
נופי צומח מסורתיים.
כנרות החקלאית.

הערכה

1

4

5

4

בקעת יבניאל בנויה כמעין קערה מוקפת מרוב עבריה בהרים :ממצפה בבקעה עצמה נשמר הנוף החקלאי בתוכה והנוף הטבעי על מורדותיה
אלות דרך הר יבניאל ,הר אדמי ,קרני חיטין ורכס פוריה .מנקז אותה נחל התלולים יותר .נחל יבניאל שובר את המצוק היורד לכיוון הירדן ויוצר קוי
יבניאל – נחל זורם עשיר במעיינות ובערכי טבע חשובים .מדרום לנחל נוף דרמטיים גם בתבליט וגם בניגוד בין הצמחיה לאורך האפיק וסביבו
ולבין נוף הבתה על המורד כולו.
יבניאל נמשך המורד התלול אל עמק הירדן.
נחל גדול המנקז את בקעת יבניאל ורמת יבניאל .הקטע התלול יותר נמצא נוצר ניגוד בין עמק הנחל הירוק עם המים הזורמים ולבין המורדות
ביציאתו מבקעת יבניאל לכיוון עמק הירדן .בנחל נובעים מספר מעיינות העשבוניים ,היבשים בקיץ .באפיק נוצרות חורשות צל וקטעים עם צומח מים
ייחודי .עוד בנחל שרידי תחנות קמח ושרידים ארכיאולוגיים אחרים.
שיוצרים סביבת צומח וחי ייחודית.
האגן החזותי של בקעת יבניאל כולל מדרון דרום מערבי תלול יחסית שנופל אליה מדרון בולט השולט על נוף בקעת יבניאל ,קרני חיטין וטבריה עילית .המדרון
מכיוון מצפה אלות והר אדמי .על המדרון צומח מגוון ,מעיינות ועמקים צרים .ברובו טבעי ואין עליו אלמנטים בולטים של תשתית .התצפית החלק המזרחי
כוללת גם את נחל יבניאל עצמו וגם את בקע הירדן ממזרח.
החלק המזרחי ביותר של המדרון כלול בשטח תמ"א .13

5

5
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה
7.3

בקעת יבניאל

7.4

טבריה עלית

8

מורדות רמת סירין

8.1

מורדות רמת סירין

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

בקעה אובאלית שמצדה הדרומי מזרחי מורדות תלולים ,מצדה הצפוני מספר הבקעה עצמה היא תופעת נוף יחודית .היא יוצרת אגן חזותי סגור כמעט.
פסגות בולטות ומצדה המערבי סוגר אותה רכס פוריה לפני "הנפילה" לעמק המורדות מנומרים בכתמי עצים ומעיינות .ערכה החזותי נפגע מעט בשל
אגם הכנרת .הבקעה חקלאות ברובה .במרכזה יבניאל ומושב הזורעים ובשוליה החממות שפזורות בבקעה .למרות זאת היא מיצגת יפה נוף חקלאי מגוון.
פוריה וטבריה עלית.
החלק העליון של טבריה )שכונת בן גוריון( נמצא באגן החזותי של בקעת בחלק העליון של טבריה יש פחות מפגעים חזותיים מאשר בחלק התחתון.
מהיישוב העליון נשקף נוף גם לכיוון הכנרת והגולן וגם לכיוון הגליל התחתון.
יבניאל .במרכז השכונה תל מעון.
ממצפה אלות לכיוון עמק הירדן יורד מדרון תלול שחולק לשתי תת המדרון בכללו כלול באגן החזותי של עמק הירדן ודרום הכנרת .חלקו
יחידות :החלק העליון של המדרון תלול יותר ,ומועטות בו הפרות העליון תלול יותר ושומר על המראה הטבעי .החלק התחתון ,מעל
המושבה מנחמיה פגוע יותר ובולט פחות בנגודי התבליט בין העמק
משמעותיות.
החלק התחתון כולל מחצבות ,אתרי פסולת דרכים ותשתית חקלאית מתחתיו והרכס מעליו.
נרחבת.
החלק העליון של המדרון התלול שיורד מכיוון מצפה אלות לעמק הירדן .חלק מהמדרון התלול שיורד מכיוון רמות הגליל התחתון לכיוון עמק הירדן.
החלק העליון של המדרון נשמר במידה רבה בצורתו הטבעית והוא מייצג יפה
משובצים בו מעיינות ואתרים ארכיאולוגיים כגון תל אדמות.
חתך גיאולוגי של סלעי האזור :בזלת לסוגיה ,קונגלומרטים קדומים ,חוואר את נוף המקום.
צומח ייחודי ,כולל גיאופיטים נדירים כגון גביעונית הלבנון וגביעונית ערבית.
וקירטון .שילוב של בתה עשבונית עם יער פארק מתחדש.

הערכה

4

2

5

8.2

מורדות מנחמיה עליונים

החוליה המקשרת בין המורדות העליונים של רמות סירין לעמק הירדן ובקעת המורדות הם חלק ממכלול נוף חשוב וייחודי .החלק העליון של המדרון שמור
יותר ובולט במבט מעמק הירדן ומבקעת כנרות.
כנרות .משולבים בשטח שטחים חקלאיים ,שטח בתה ושטחים נטועים.

4

8.3

מורדות מנחמיה תחתונים

החלק התחתון של המדרון מתון יותר .בו שטחים חקלאיים עם מעט שטחי בתה זהו החלק הפגוע ביותר ורב המפגעים באזור כולו.
ומפגעים רבים כמו מחצבות ואתרי פסולת.

3

9

עמק כנרות

עמק פורה המשתרע מדרום לכנרת .בעמק חקלאות אינטנסיבית שהגורמים
הדומיננטיים בה הם הקיבוצים – "אם הקבוצות" ,דגניה ועוד .קו החוף
בצפון הבקעה בנוי ברובו )בחלקו הוקמה גם סוללה גבוהה( כך שקו המגע
הטבעי בין העמק לאגם נשמר בעיקר באזור מוצא הירדן .במרכז העמק
אפיק הירדן וסוגרים אותו מדרום נהר הירמוך שבא ממזרח ונחל תבור
שבא ממערב .בולטים בעמק מטעי התמרים.

ייצוג "קלאסי" של נוף חקלאי שהתפתח בעקבות ההתיישבות היהודית
בעמק הירדן ובאזור הכנרת .בנוף ניגודים בין העמק השטוח לרכסי ההרים
ממעל ובין החוף למימי האגם.
נמצאות בעמק כנרות ובשוליו מספר נקודות שהן אבני דרך בהתיישבות
הציונית בארץ ישראל ,חוות כנרת ,בית הקברות ,דגניה ועוד.
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה
9.1

עמק כנרות – המורד
המערבי

9.2

ערוץ הירדן

9.3

מוצא הירדן

9.5

עמק כנרות המזרחי

9.6

עמק הירמוך

10

מורדות דרום רמת הגולן

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

רצועה צרה של עמק כנרות מאפיק הירדן לכיוון מורדות נחל יבניאל .בשולי חולייה מקשרת בין נחל יבניאל ומורדות אלומות ובין אפיק הירדן.
היחידה האתר הפרהיסטורי החשוב של עובידיה.
בערוץ הירדן נותרו מספר נפתולים גדולים ומרשימים .שוליו בעיקרם כיום הערוץ דומה יותר לתעלת ביוב מאשר לנהר .עם זאת פוטנציאל השיקום
מעלה את ערכה של היחידה ,שעובר בה הנהר הגדול והחשוב ביותר בארץ
חקלאיים .לאחר סכר אלומות מוזרמים אליו שפכים גולמיים.
ישראל.
הירדן יוצא מהכנרת במוצא "חדש" שזורם דרומה .איכות המים בקטע זה דומה בקטע זה נשמר נוף הירדן בצורה המיטבית .מצוי בו אתר הטבילה ירדנית -
למי הכנרת .מעל המים אקליפוסים גדולים שיוצרים פינות מוצלות .חוצה את אתר עלייה לרגל של הנוצרים .החלק הזה יכול לשמש דוגמה לפוטנציאל של
החלק התחתון ,המזוהם ,של הנהר.
הנהר גשר שעובר ליד סכר שמווסת את מפלס אגם הכנרת .
זהו החלק הרחב יותר של עמק כנרות שמשתרע בין הירדן לירמוך .סביב צומת זהו החלק המרכזי והגדול של עמק כנרות .הקומפלקס הבנוי בשולי הכנרת לא
צמח מתפשט מתחם בנוי ,תעשייתי ,מסחרי ותיירותי .בשאר השטח החקלאות מצטיין באיכויות חזותיות יוצאות דופן )למעט בית גבריאל( .עם זאת הסביבה
החקלאית בין שני הנהרות מייצגת יפה את נוף ההתיישבות בשולי האגם.
נשמרה דומיננטית ,עם מטעי תמרים ,כרמי זיתים ושדות נרחבים.
הנהר מתעמק בתוך מישורי חוואר הלשון של עמק כנרות .נוצרות לאורכו גם חלק מעמק נהר איתן – תופעה נדירה בארץ ישראל .עם זאת כיום חלק ניכר
מדרגות חקלאיות נמוכות יותר ממפלס העמק .לאורך הנהר גדר המערכת בין ממימי הנהר "נתפסים" בנקודה גבוהה יותר וזרימתו מדולדלת.
ישראל לירדן.
מדרונות תלולים שיורדים מדרום רמת הגולן אל מישור שמפריד בינם
ולבין גוף המים של הכנרת .על המדרונות בולטים קוי זרימה מתחת
לנביעות שכבתיות.
התשתית בנוייה בעיקר סלעי קירטון וחוואר שהבליה הופכת אותם
לרנדזינה בהירה .רק החלק העליון של המדרון בנוי מבזלת שמהווה "גג"
ששומר על המדרון התלול .הצומח בעקרו עשבוני ,אם בולטים בנוף שיחי
רותם המדבר .החלק המרכזי של המדרונות ,מהר שריד בדרום ועד
לסוסיתא בצפון ,נקי כמעט מתשתיות אנושיות.

המורדות צונחים מהרמה השטוחה לכיוון האגם בתלילות דרמטית .זהו
המדרון הגבוה ביותר מרמת הגולן מערבה – הפרש הגבהים מגיע ל-494
מ' .ישנו בהם ניגוד צבעים בין קוי הזרימה מתחת לנביעות ולבין הבתה
המצהיבה .ישנו גם שינוי משמעותי בין הקיץ לעונות החורף והאביב.
השטח המרכזי בלתי מופר – "חלון" בין הכבישים שמעפילים מעמק
הירדן לרמת הגולן.
על המדרון מספר תופעות ייחודיות :צוקי כוורות ומצוקי אבן החול בנחל
עין גב.

הערכה
4

5

5

3

4
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה
10.1

גבעת תל קציר

10.2

מורדות חמת גדר

10.3

רמת כפר חרוב

10.4

הר שריד

10.5

צוקי כוורות

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

גבעה נמוכה שמפרידה בין המישור לחוף הכנרת ולבין המדרון התלול של רמת הגבעה בולטת מעל חוף הכנרת ,אבל היא מתגמדת מול המצוק הנשא מעליה.
הגולן .על הגבעה יושב הקיבוץ תל קציר .בשוליה בתה עשבונית מעורבת היא נמצאת באזור שבו המצוק מתרחק מהכנרת ולכן הדרמטיות של הנוף
בשטחים מעובדים .על הגבעה ובשוליה נמצאים מבנים חקלאיים ,נטושים מתעמעמת .הקיבוץ משתלב בסביבתו החקלאית היטב ושומר על מראה כפרי.
בחלקם.
מורדות נחל מיצר ונהר הירמוך נופלים בתלילות מרמת הגולן אל עמק הנחל.
המורדות אל הירמוך מכוסים בתה עשבונית עם מחשופי סלע .בתוך הנחל
זרימה וצמחיה ירוקה ,עם כתם בולט סביב המעיינות החמים של חמת גדר.
במעלה נחל מיצר הצמחייה משתנה ומופיע יער פארק של אלון תבור ואלה
אטלנטית.

ניגוד חזק ,גם טופוגרפי וגם באופי הצמחייה ,בין הנחל הירוק ולבין המורדות
המצהיבים בקיץ .מהמדרון נשקפים המורדות הצפוניים של הרי הגלעד ,עם
צמחייה ייחודית וכפרים ציוריים .המדרון מופר ע"י חציבות ודרכים שונות.
בעמק בולט הכתם הירוק של מעיינות חמת גדר – אתר נופש ואתר הסטורי
וארכיאולוגי חשוב.

רמה שטוחה מפרידה בין אגן הכנרת במערב ולבין אגן הירמוך בדרום ונחל
מיצר במזרח .הרמה מעובדת ברובה ונמצאים עליה היישובים כפר חרוב ומבוא
חמה ,היושבים מעל המצוק לכיוון הכנרת .הרמה מחוברת לגוש המרכזי של
דרום רמת הגולן באוכף צר שמפריד בין החלקים העליונים של נחל מיצר ונחל
עין גב.

הרמה השטוחה מהווה ניגוד למדרונות התלולים סביבה .ניגוד נוסף קשור
בשטח המעובד מול השטח הטבעי במורדות .מקצות הרמה נופים פתוחים לכל
הכיוונים – תלי הגעש בצפון ,הכנרת במערב והירמוך בדרום .האוכף בצפון
הרמה מהווה תופעה גיאומורפולוגית ונקודת תצפית מעניינת.

החלק הדרומי של המדרון המערבי של רמת הגולן .המדרון בחלק זה מתון חלק מתון יותר של המדרון ,שמופיעות בו הפרות רבות :חוות יענים בחלק
יותר מאשר זה שמצפון לו ולא נופל ישר אל חוף הכנרת – בינו ולבין האגם התחתון ,דרכים ויער דליל בחלק המרכזי והעליון של המדרון .נוף רחב ומעניין
מפרידים עמק רחב שבמרכזו גבעת תל קציר .המדרון מכוסיה ברובו בתה נשקף מאזור "הסכין" בין עמק הירמוך למדרון המערבי לכיוון הכנרת.
עשבונית .בחלקו העליון יער מחטני דליל.
החלק התחתון של המדרון התלול שיורד מדרום רמת הגולן לכיוון חוף הכנרת.
המדרון חרוץ בנחלים שבחלקן צומח ירוק גם בקיץ ,עם מספר מעיינות קטנים.
בתחתיתו גבעות קירטון מעוגלות .השיפוע עולה עם העלייה בגובה ,שם
מופיעות שכבות של סלעי משקע ימיים ,עשירות במאובנים .בצפון היחידה,
מעל השליש התחתון של המדרון מופיעה גבעה מאורכת עם מצוקים קטנים
בשוליה.

חלק ממכלול ייחודי של מצוק תלול ודרמטי – הגבוה ביותר של רמת הגולן.
נשקף ממנו נוף פתוח לכיוון הכנרת ,והרי הגליל .למעט החלק התחתון ,שבו
החקלאות "מטפסת" על מרגלות ההר ,אין בו הפרות משמעותיות ונשמר בו
הנוף הטבעי .קווי הזרימה של המעיינות מנמרים את המדרון בקוים ירוקים.
תופעה ייחודית – עמודים המכונים "עלמות" שנוצרו בתצורת הורדוס שמהווה
את בסיס הגבעות של מצוקי כוורות.

הערכה

3

5

4

4

5
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10.6

מורדות מבוא חמה

10.7

בוסתני כפר חרוב

11

אגן עין גב

11.1

נחל עין גב

11.2

סוסיתא

11.3

אוכף מיצר עין גב

11.4

קרן עין גב

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

החלק המרכזי של המדרון התלול היורד מדרום רמת הגולן אל חוף הכנרת .זהו חלק ממכלול ייחודי של מצוק תלול ודרמטי – הגבוה ביותר של רמת הגולן.
החלק התלול ביותר של המדרון ,שממשך כקיר מתחת לגג הבזלת של הרמה .נשקף ממנו נוף פתוח לכיוון הכנרת ,עמק הירדן והרי הגליל .אין בו הפרות
משמעותיות ונשמר בו הנוף הטבעי .התלילות של תת יחידה זו יוצרת ממש
המדרון מכוסה ברובו בתה עשבונית.
"קיר" מתחת לגג הבזלת של הרמה.
בחלק העליון של המדרון היורד מדרום רמת הגולן נמצאת מעין מדרגת קרקע חלק ממכלול ייחודי של מצוק תלול ודרמטי – הגבוה ביותר של רמת הגולן.
נשקף ממנו נוף פתוח לכיוון הכנרת ,עמק הירדן והרי הגליל .חלק מגג הבזלת
צרה ,עשירה במעיינות ושרידי בוסתנים.
של הרמה – אזור פורה שהשתמר בו זכר לתבנית היישוב המסורתית.

הערכה

5

5

שורה של נחלים בין נחל עין גב בדרום לנחל דליות בצפון מנקזים את נחל עין גב יוצר עמק רחב ותלול .היחידה כוללת את המכלול המעניין של
החלק הדרומי של רמת הגולן לכיוון הכנרת .בניגוד למדרון הרצוף מדרום סוסיתא ונחל עין גב ,בהמשך לצוקי כוורות ומחשופי אבן החול.
לעין גב ,מורדות הגולן מצפון לעין גב חרוצים בנחלים גדולים ,שהתחתרו
"אחורנית" אל תוך הרמה .כיוון הזרימה הכללי שלהם הוא ממזרח
למערב .הצומח בהם כולל בתות עשבוניות עם חלקות יער פארק של אלון
תבור ואלה אטלנטית .הבתות מנומרות בכתמים של שיזף השיח.
בדרום היחידה שרידי העיר סוסיתא.
נחל קצר אבל עמוק שנמשך ממצפה אפיק מערבה עד לבקעה קטנה שיצר
בחוף הכנרת .בנחל צומח טבעי מגוון שמשובצים בו שטחים חקלאיים.
מתנשאים מעליו שרידי העיר סוסיתא.
גבעה ועליה עיר הלניסטית שיישובה נמשך עד לתקופה הביזנטית .חלק גדול
משרידי העיר מונח באתרו .ממזרח לעיר מגיעות אליה אמות מים .דרך
מתפתלת יורדת מהגבעה לכיוון עין גב.

מכלול ייחודי הכולל נחל עמוק ,עם צומח ייחודי ,שמשולב בו מכלול חשוב של
מורשת האדם – עיר עתיקה ,דרך חשובה .במוצא הנחל הקיבוץ שהיה חלוץ
ההתיישבות היהודית בעבר המזרחי של הכנרת.
באזור פתח הנחל מבנים חקלאיים ואחרים הפוגעים בערכו החזותי.
גבעה בולטת עם שרידים ארכיאולוגיים מרשימים .נשקפת ממנה תצפית יפה
על אגן הכנרת ובקעת עין גב .חלק ממכלול ייחודי הכולל את נחל עין גב מצפון
וצוקי כוורות מדרום.

4

5

אוכף צר מפריד בין נחל עין גב מצפון לנחל מיצר בדרום .האוכף מתנשא תופעה גיאומורפולוגית ייחודית .מהאור ,נשקף נוף דרמטי ומרשים.
מאות מטרים מעל הנחלים מתחתיו.

5

גבעה בולטת ,מכוסה בבתה ,שעל מורדותיה נראים שבילים לבנים .הגבעה הגבעה היא "ציון דרך" ) ,(Landmarkשנראה למרחוק .נשקפת ממנה תצפית
רחבה על אגן הכנרת ,משפך הירדן בצפון ועד לבקעת כנרות מדרום.
המצויה מצפון לנחל עין גב בולטת למרחוק.

5
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11.5

מדרגת בני יהודה

12

דרום רמת הגולן

12.1

בני יהודה מערב

12.2

מישורי דרום רמת הגולן

12.3

מישורי תנוריה

13

אגן נחל סמך

13.1

נחל סמך  -שורת מעיינות

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

המדרגה העליונה של המדרון התלול שנמשך מרמת הגולן לכיוון חוף הכנרת .המדרגה הזאת כוללת שרידי מורשת ביזנטיים ,יהודים )אגודת בני יהודה(
וערבית – הכפר ביר א-שקום .נשקף ממנה נוף פתוח לכיוון אגן הכנרת.
על מדרגה זו שרידי יישוב ,כולל עצים גדולים ומעיין.

הערכה
4

מישורים גדולים של אדמות עמוקות ,מתאימות לעיבוד חקלאי .היחידה שטח מתון ,שהנקודות הרגישות מבחינה נופית נמצאות בשוליו ,בעיקר
תחומה בנחל רוקד במזרח ,בנהר הירמוך בדרום ובמצוקים לכיוון מערב .מעל מצוקי הנחלים שמתחתרים בתוכו .נופים חקלאיים משולבים במקווי
מים עונתיים.
במרכז היחידה התיישבות רחבה ,חקלאית ברובה.
השוליים המערביים של הרמה שנמשכת בן נחל עין גב בדרום לנחל סמך החלק הרגיש נופית של רמת הגולן – השוליים המערביים של הרמה נצפים
בצפון .שטח מישורי מעל המצוק המערבי לכיוון הכנרת .ממערב לרצועה זו מכיוון הכנרת .קו המעבר מהרמה למצוק דרמטי ויוצר ניגוד חד בין הרמה
השטוחה למדרון התלול.
מספר יישובים גדולים :בני יהודה ,גבעת יואב ונאות גולן.
החלק המרכזי של דרום רמת הגולן שנמשך בין נחל רקד והירמוך במזרח הרמה השטוחה מהווה ניגוד למדרונות התלולים סביבה .ניגוד נוסף קשור
ובדרום ,מורדות סוסיתא במערב ונחל סמך בצפון .הרמה מעובדת ברובה בשטח המעובד מול השטח הטבעי במורדות .מקצות הרמה נופים פתוחים לכל
הכיוונים – תלי הגעש בצפון ,הכנרת במערב והירמוך בדרום .נקודות תצפית
ונמצאים עליה יישובים גדולים וקטנים.
מיוחדות נמצאים באזור מצפה אפיק ,מעל נחל אל על ומעל החיבור בין הרקד
לירמוך.
חלק זה של מישורי רמת הגולן תחום בין שורת תלי הגעש ממזרח למצוק חלקה הגדול של הרמה נשמר כשטח פתוח עם מעיינות ,מסילים ירוקים ושרידי
הכפרים שישבו באזור .אזור מתון ללא רגישות נופית מיוחדת.
ממערב .חלקים קטנים ממישור זה נמצאים בתחום תמ"א .13
שורה של נחלים בין נחל עין גב בדרום לנחל דליות בצפון מנקזים את
החלק הדרומי של רמת הגולן לכיוון הכנרת .נחל סמך ,המתחתר
"אחורנית" אל תוך הרמה שומר על כיוון הזרימה ממזרח למערב .הצומח
בו כולל בתות עשבוניות עם חלקות יער פארק של אלון תבור ואלה
אטלנטית .הבתות מנומרות בכתמים של שיזף השיח.

4

3

3

הנחל יוצר עמק אדיר בשוליים המערביים של הרמה .בשוליו הדרומיים
פסיפס של שטחים חקלאיים ,חורשות ובתות שמשנות את צבען לאורך
עונות השנה .האפיק נמשך כקו ירוק בולט.
החלקים הייחודיים מבחינה נופית הם נחל אלעל – היובל הדרומי של נחל
סמך עם נופי המים והמפלים שלו ושלוחת לביאה המפרידה בין נחל סמך
לנחל כנף ,ממנה נשקף נוף פתוח לכל הכיוונים.

החלק התלול השל המדרון הדרומי כולל מספר מעיינות ,שרידי כפרים חלק מהאגן החזותי של נחל סמך .החורשות הירוקות וגושי הצמחייה סביב
המעיינות בולטים על רקע הבתה המצהיבה של הקיץ.
וחורשות של עצים בולטים .יורד על המדרון כביש לכיוון צומת כורסי.

4
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הערכה

13.2

נחל סמך  -מדרון דרומי

חלק המדרון הדרומי שנמצא מעל לשפך מעל לגן הלאומי כורסי .המדרון חלק מהאגן החזותי של נחל סמך ,נוף גם לכיוון הנחל וגם לכיוון הכנרת ודלתת
כורסי.
מכוסה בתה עשבונית עם כתמים של שיזף השיח.

4

13.3

נחל סמך  -פסיפס חקלאי

החלק התחתון של המדרון הדרומי מתון ומדרגתי יותר ,עובדה שנוצלה בחלק זה נוצר פסיפס שמשולבים בו שטחי בתה עם שטחי חקלאות .בולט
במורד ערוץ הנחל עם קו צמחייה ירוק.
להכשרת קרקע חקלאית .יורד על המדרון גם כביש לכיוון צומת כורסי.

4

13.4

נחל אל על תחתון

הקטע המרכזי של הקניון העליון של נחל סמך .הנחל שמתחיל ממסיל רדוד חלק מהאגן החזותי של נחל סמך .הקניון הצר ,המתרחב באחת ,יוצר נוף
מתעמק לקניון צר שמתרחב באחת ויוצר בהמשך את עמק הנחל הרחב ביותר דרמטי .ניגוד נוסף קיים בין קו האפיק לצומח על המורדות.
אם אל קנטיר הוא אתר מורשת בולט וחשוב ,למרות ההרס שנגרם לו במאה
בין נחלי רמת הגולן.
על מדרגה מעל הנחל יושבים שרידי הכפר ובית הכנסת של אם אל-קנטיר .על השנים האחרונות.
המורד נראים שרידי תעלת ההטייה הסורית.

4

13.5

נחל אל על עליון

13.6

נחל סמך  -מדרון צפוני

נחל שמצטרף אל נחל סמך מדרום ,מכיוון החלק הדרומי של רמת הגולן .מפלי נחל ייחודי בדרום הגולן – קניון עמוק ,מפלים ובריכות מים ,ניגוד בין הבזלת
מים על תשתית בזלת וגיר )"המפל השחור" וה"מפל הלבן"( ,צומח סבוך לגיר ,צומח עשיר וייחודי ,כולל אירוס הגולן וחלמוניות.
באפיק.
"ברך בולטת" – הנחל זורם מערבה ,משנה את כיוון זרימתו צפונה ,ורק
בחיבור עם הערוץ המרכזי של נחל סמך שב לזרום מערבה.
המדרון הצפוני של נחל סמך תלול יותר ואין עליו הפרות בולטות .שרידים של מדרון תלול – חלק ממכלול נחל סמך ושלוחת לאוויה הנמשכת מעליו.
כפרונים ששכנו בו בעבר.

4

13.7

נחל סמך  -ערוץ הנחל

בתוך הקניון הרחב של נחל סמך בולט הערוץ הירוק ,שמוליך מים חלק הנחל מוליך מים רק באופן עונתי – על חלק ניכר מהיובלים המוליכים אליו
הוקמו מאגרים.
מהשנה.

4

13.8

שלוחת לביאה

שלוחה רמתית צרה שנמשכת בין נחל סמך ונחל כנף .בקצה "מתחם לביאה" שלוחה דרמטית שנמשכת בין שני הנחלים .חלקה חקלאי .בשוליה יער פארק
)לאוויה(  -חומות ושרידי מבנים ,כנראה מתקופת הברונזה ,קבר שיח ובית מדהים של אלון תבור .מהמתחם המרשים והמרתק בקצה המערבי נשקף נוף
פתוח לכיוון הכנרת והרי הגליל.
קברות מאוחרים.

5

5
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה
14

אגן כנף  -דליות

14.1

נחל כנף עליון

14.2

נחל כנף  -התלוליות

14.3

מדרגת רמות

14.4

נחל כנף תחתון

14.5

מדרגת כנף

14.6

מעלה גמלא

14.7

סובב מעלה גמלא

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

הערכה

נחל דליות כולו הוא תופעה נופית ייחודית בזכות נופי הצומח ,הקניון
והעיר ההסטורית שבמרכזו .האזור מדרום פחות דרמטי וקוי המתאר שלו
מתונים יותר .באזור זה יש גם יותר הפרות של הנוף הפתוח .גם אזור זה
הוא חלק מהאגן החזותי של הכנרת.

נחל דליות הוא הצפוני בנחלים שזורמים ממזרח ומנקזים את החלק
הדרומי של רמת הגולן לכיוון הכנרת .יחידה זו כוללת את קניון האדיר של
נחל דליות עם שני הנחלים הקטנים יותר מדרום לו :נחל כנף ונחל שפמנון.
על המדרגות בין הנחלים נבנו שני יישובים :רמות ומעלה גמלא .סביבם
פזורים מבנים חקלאיים נוספים.
הנחל זורם במסיל רדוד .הוא מתחתר לאחור בגג הבזלת ויוצר קניון שהולך בחלק העליון של הנחל נשמר הנוף הטבעי כמעט ללא הפרות .שרידי
ומתרחב .בשולי הקניון מעיין ושרידי כפר קטן .בחלק הרחב ,התחתון של התיישבות קודמים בעלי עניין סביב האתרים של ח' כנף ודיר עזיז .עם זאת אין
בנחל כנף את עוצמת הגודל של הנחלים מצפון ומדרום לו – נחל דליות ונחל
הנחל הוכשרו גם שטחים חקלאיים בהיף מצומצם.
סמך.
על המדרון הצפוני של נחל כנף נמצאות מספר תלוליות גירניות ,עם צומח בתה תופעת נוף ייחודית ראויה לשימור.
מגוון ועצים בודדים.
מדרגה שנמצאת בין שלוחת לאוויה במזרח ובין חוף הכנרת במערב ,בין נחל הנוף הכפרי נשמר שמשולבים בו בתי המושב ,השטחים החקלאיים ,השלוחה
סמך בדרום ובין נחל כנף בדרום .הנוף מתון – במרכז היחידה יישוב גדול ,הצרה מעל וחוף הכנרת מתחת .הנוף מתון ,בשונה מהמדרונות שיורדים אל
שסביבו שטחים חקלאיים מוקפים ברצועות של צומח טבעי ,במיוחד במורדות הכנרת מדרום לנחל סמך.
הנחלים.
החלק התחתון של נחל כנף נשאר כערוץ בין השטחים החקלאיים של רמות החלק התחתון של הנחל מופר יותר – עוברות בו דרכים רבות והשטחים
החקלאיים סוגרים עליו מצפון ומדרום.
ומעלה גמלא.
שטח חקלאי ברובו ,המשתרע מדרום למעלה גמלא על לנחל כנף.

נוף כפרי ,ללא מאפיינים ייחודיים .חלק מהאגן החזותי של בקעת בית צידה.

יישוב חקלאי שמשתלב בסביבתו ,למעט מספר מבנים בולטים ,בעיקר לולים.
יישוב מתרחב על המדרגה שמדרום לנחל דליות.
סביב היישוב מדרונות תלולים שפונים לכיוון נחל דליות בצפון והכנרת המדרונות בתת יחידה זו תלולים והיא נצפית למרחוק .חלק מהאגן החזותי
השמור של נחל דליות .בקצה העליון של היחידה ,צמוד לכביש – מצפור בית
במערב .המדרונות מכוסים ברובם בתה עשבונית עם כתמים של שיזף.
צידה.

4

4
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה

14.8

14.9
14.10

15

נחל דליות

נחל בתרא
שלוחת בתרה  -יהודיה

נחלי מרכז הגולן

תאור כללי

ייחוד נופי תרבותי

נחל גדול שמוליך מים בקטעים מסויימים לאורך כל השנה .לנחל שני יובלים מפל גמלא הוא הגבוה במפלי ארץ ישראל –  52מ' .הקניון העמוק והקירות
הזקופים יוצרים נוף דרמטי ,שהמים הזורמים )עונתית כיום( מוסיפים לו חיות
גדולים – נחל דליות ונחל גמלא ,שכל אחד מהם נשפך לקניון במפל גדול.
בין שניהם בולט האוכף הגבוה שעליו נמצאו שרידי גמלא .במצוקים של נחל וייחוד .בקניון הנחל  ,על אוכף בין שני יובליו יושבת גמלא – עיר יהודית
מתקופת בית שני .בנחל צומח ייחודי ומגוון גדול של בע"ח )החלק התחתון של
גמלא נמצא קינון נשרים המונה כמה עשרות זוגות.
עולם הצומח של נחל עשיר והוא כולל בנוסף לצומח המים גם חורש ים תיכוני הנחל הוא שמורה סגורה( .ריכוז הדורסים הנדיר ראוי לציון מיוחד.
עם זאת לאחר שהמסילים של הנחל תפוסים למאגרים ,כמויות המים ירדו
מגוון ,במיוחד במפנה הצפוני.
והזרימה השטפונית נעלמה כמעט לחלוטין .בחלק התחתון של הנחל מחצבה
שפוגעת בחזות הנוף.
אפיק רחב שנמשך מצפון מזרח לדרום מערב – נקודת המעבר בין נחלי דרום חולייה מקשרת בין נחלי מרכז הגולן לאפיק נחל דליות .אזור שמור היטב
הגולן לנחלי מרכז הגולן .נשפכים אליו יובלים נוספים ממזרח – נחל נשרים מבחינת ערכי הטבע והנוף שבו ,אם כי הנוף פחות דרמטי וניגודי מאשר
בנחלים מדרום ומצפון לו.
ונחל חוויאי .מעליו מתנשאת כפת נשרים.
כתף חקלאית שמתרוממת בין האפיקים של נחל בתרה ונחל יהודיה.
נחלי מרכז הגולן מתחתרים במישור בזלת נטוי מכיוון צפון מזרח לכיוון
דרום מערב .מישור הבזלת מכוסה ברובו יער פארק של אלון תבור וצומח
עשבוני .הוא משמש ברובו כשטח מרעה בקר .בעבר שכנו בו מספר כפרים
שנותרו מהם שרידי מבנים ,גדרות אבן ,תעלות ואמות מים .סביב הכפרים
אזורים שהיו בעבר מעובדים וכיום הם מכוסים בעיקר צומח עשבוני עם
חדירה של שיזפים.
בנחלים זורמים מים לאורך השנה כולה ,כמעט במלוא ארכם .בזויתן
וביהודיה נוצרו קניונים עמוקים וערוץ הזרימה זורם בין מצוקים גבוהים.
יש בנחלים אלה מספר מפלים שגבהם נע בין מטרים ספורים לעשרות
מטרים .יש בהם נוף צומח ייחודי הכולל צמחי מים וצומח מצוקים .בסבכי
הנחל עולם חי עשיר של עופות ,זוחלים ויונקים.

אזור חקלאי שחשיבותו היא בהיותו חולייה מקשרת בין אזור נחל דליות לאזור
נחל יהודיה .חלק מהאגן החזותי של בקעת בית צידה.
באזור זה יש ניגוד חד בין מישור הבזלת הגבעי ,מכוסה היער ולבין
ערוצי הנחלים המצוקיים.
הנוף הפתוח של יער הפארק יוצר ניגודי צבעים עונתיים בין הבתה
העשבונית המצהיבה לקייץ לאלונים שעומדים בקיץ במלוא ירקותם
ובסתיו עוברים לשלכת חלקית .בעלי חיים שמסתובבים ביער )בעיקר
צבאים( והדורסים שעפים ממעל מוסיפים לחוויה הטבעית של המטייל בו.
בנחלים ישנו מגוון גדול של צורות סלע )כולל עמודי הבזלת המשושים(,
שכבות של קרקע וסלע ותצורות צומח שונות שיוצרות נוף משתנה
בדרמטיות .המים הזורמים והמפלים השוצפים הם אלמנט ייחודי בנוף
הארץ.
מכלול נחלי מרכז הגולן כולו מתחבר יחד עם נחל דליות ליצירת אזור
פתוח יוצא דופן בגודלו ובאיכותו ,שמחבר את רמת הגולן ברצף אחד עם
בקעת הבטיחה ואגם הכנרת.

הערכה

5

5
4

39

מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה

15.1

קניוני הנחלים :יהודיה,
זויתן ,משושים

15.2

רמת שיח חוסיין

15.3

יער יהודיה מזרח

15.4

יער יהודיה מרכז

15.5

רמת קצרין

תאור כללי
יהודיה  -נחל שמתחיל כמסיל ונופל במפלים לקניון עמוק ותלול שנפתח
לקראת בקעת בית צידה .היחידה כוללת את הערוץ הגדול של נחל עיט והמפל
שנמצא בראשו.
זויתן  -נחל שמתחיל כמסיל ומתפתח בהדרגה לקניון עמוק ותלול ,כולל
"הנקיק השחור" – סדרה של מפלי מים ובריכות גדולות .הנחל ממשיך ונשפך
לנחל המשושים ,לפני המעבר לבקעת בית צידה.
משושים  -נחל שמתעמק בנוף הגבעי של רמת קצרין .המורדות מתונים יחסית
לאלה של נחלי מרכז הגולן האחרים – יש עליהם שרידים מגוונים של יישוב
אנושי – תחנות קמח ,אמות מים ,בוסתנים ושרידים מבנים.

ייחוד נופי תרבותי
יהודיה  -קניון תלול ועמוק ,מפלי מים שוצפים וערוץ המוליך מים לכל אורך
השנה .נוף צומח וחי עשיר .מפגש דרמטי בין הקניון לרמה שמעליו .בחלק
מהנחל – מסלול טיולים חשוב.
זויתן  -קניון תלול ועמוק ,מפלי מים שוצפים וערוץ המוליך מים לכל אורך
השנה .נוף צומח וחי עשיר .מפגש דרמטי בין הקניון לרמה שמעליו .בחלק
מהנחל – מסלול טיולים חשוב.
משושים  -הנחל מתייחד בפיתולים מעוגלים ,קו ערוץ עם עצים גדולים
ורחבים ושרידי מורשת האדם משני צדיו .לאורך אפיק הזרימה נמצאת בריכת
המשושים – תופעה גיאולוגית ונופית נדירה.

הקצה המערבי של מישורי רמת הגולן .האזור בכללו גבעי ומשתרע בין היחידה נמצאת בגבול האזור הפתוח הגדול של נחלי מרכז הגולן ומתפקדת
הקניונים העמוקים .הצמחייה ברובה עשבונית עם עצי שיזף מפוזרים .מרבית כחיץ שמתבצעות בו פעולות פיתוח .למרות זאת נשמר בה מראה המישורים
השטח משמש למרעה בקר .חורשות אקליפטוסים מסמנות יישובים נטושים הפתוחים ,הצהובים בקיץ והמוריקים בחורף .המסילים הרדודים נמתחים
כקווים ירוקים בתוך הבתה.
ומחנות צבא .בשטח היחידה עובר הכביש היורד מקצרין לכנרת.
חלק מהרמה המשתפלת לכיוון דרום מערב  -יער פארק של אלון תבור .עובר היחידה נשקפת מהכביש הראשי לקצרין .הכביש ככלל משתלב בנוף ולא יוצר
ביחידה הכביש הראשי לקצרין ונמצא בה חניון מטיילים גדול – שער הכניסה מפגעים חזותיים.
גיוון ושונות לאורך עונות השנה בין אלוני התבור לצומח העשבוני .מפגש
לנחלי יהודיה וזויתן .לאורך הכביש נמצא גם מחנה צבאי גדול.
דרמטי בין היחידה לקניוני הנחלים .שרידי מורשת אדם – מבנים וקוי מתאר
של שדות.
חלק מהרמה המשתפלת לכיוון דרום מערב  -יער פארק של אלון תבור .אזור גיוון ושונות לאורך עונות השנה בין אלוני התבור לצומח העשבוני .מפגש
תחום בין נחלי הזויתן למשושים – ללא הפרות משמעותיות .חוצה את היחידה דרמטי בין היחידה לקניוני הנחלים .שרידי מורשת אדם – בשולי היחידה,
בעיקר מעל לנחלים .שטח ייחודי בבראשיתיות שבו  -כיום אין בו כמעט
השביל המוליך מנחל הזויתן לבריכת המשושים .שטח מרעה.
גישה לרכב ויער הפארק נמצא בו במיטבו.
הקצה המערבי של מישורי רמת הגולן .בתוכו התחלת התעמקות המסילים,
לפני נפילתם לתוך הקניונים העמוקים .הצמחייה ברובה עשבונית עם עצי שיזף
מפוזרים .מרבית השטח משמש למרעה בקר .חורשות אקליפטוסים מסמנות
יישובים נטושים ומחנות צבא .נמצאים ביחידה זו גם ישובים ,כבישים וקווי
תשתית אחרים.

היחידה נמצאת בגבול האזור הפתוח הגדול של נחלי מרכז הגולן ומתפקדת
כחיץ שמתבצעות בו פעולות פיתוח נרחבות .למרות זאת נשמר בה מראה
המישורים הפתוחים ,הצהובים בקיץ והמוריקים בחורף .המסילים הרדודים
נמתחים כקווים ירוקים בתוך הבתה.

הערכה
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מס'
היחידה
שם היחידה  /תת היחידה
 /תת
היחידה

15.6

יער יהודיה מערב

15.7

רמת משושים מערב

15.8

מורדות בית המכס

תאור כללי
חלק מהרמה המשתפלת לכיוון דרום מערב  -שילוב של יער פארק של אלון
תבור ,בתות עשבוניות בשדות נטושים וחורשות אקליפטוסים סביב הכפרים
שהיו באזור .קיימת ביחידה תשתית של דרכי עפר ברמות שונות עובר ביחידה
הכביש הראשי לקצרין ונמצא בה חניון מטיילים גדול – שער הכניסה לנחלי
יהודיה וזויתן .לאורך הכביש נמצא גם מחנה צבאי גדול.

ייחוד נופי תרבותי
היחידה נשקפת מהכביש הראשי לקצרין .הכביש ככלל משתלב בנוף ולא יוצר
מפגעים חזותיים.
גיוון ושונות לאורך עונות השנה בין אלוני התבור לצומח העשבוני .מפגש
דרמטי בין היחידה לקניוני הנחלים .שרידי מורשת אדם – מבנים וקווי מתאר
של שדות.

הקצה המערבי של מישורי רמת הגולן .האזור בכללו גבעי ומשתרע בין היחידה נמצאת בגבול האזור הפתוח הגדול של נחלי מרכז הגולן ומתפקדת
הקניונים העמוקים .הצמחייה ברובה עשבונית עם עצי שיזף מפוזרים .מרבית כחיץ שמתבצעות בו פעולות פיתוח .למרות זאת נשמר בה מראה המישורים
השטח משמש למרעה בקר .חורשות אקליפטוסים מסמנות יישובים נטושים הפתוחים ,הצהובים בקיץ והמוריקים בחורף.
ומחנות צבא .בשטח היחידה עובר הכביש היורד מבית המכס העליון לכנרת.
יחידת מעבר בין מישורי רמת הגולן ויער יהודיה לעמק הירדן .השיפוע בצפון היחידה מקשרת בין נחלי מרכז הגולן לירדן ההררי ורמת כורזים .הנוסעים
היחידה הוא מערבי ובדרומה ,לקראת בקעת הבטיחה ,השיפוע נוטה לכיוון בדרך העולה מפארק הירדן לכיוון בית המכס עוברים בנוף פתוח עם "כתמי"
דרומי .השיפוע המתון מאפשר פיתוח של תשתיות והכשרת קרקע חקלאית .פיתוח חקלאי ויישובי.
עובר לאורך היחידה כביש אורך מרכזי .נמצאים ביחידה מספר מעיינות
שבולטים כנקודות ירוקות בנוף.

הערכה

5

4

4
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אתרי טבע ,נוף ומורשת האדם
המידע המובא בתחום זה מבוסס על איסוף מידע קיים ,ללא סקר שדה ייעודי.
איזור הכנרת הוא מהמקומות החשובים והמקודשים ביותר לנצרות .בחלקה הצפוני מרוכזים כמה מאתרי
הצליינות המפורסמים בעולם שבהם התגבשה הדת הנוצרית ,כמו כפר נחום ,טבחה ,הר האושר ,כורסי
ומגדלא .על-פי האמונה הנוצרית באתרים אלה נשא ישו כמה מהדרשות החשובות ביותר של הברית
החדשה ,הפיץ את תורתו וחולל ניסים רבים .הכנסיות שנבנו בהם מהוות מוקדי משיכה עולמיים.
לכנרת חלק חשוב גם בזיכרונותיו ההיסטוריים של העם היהודי .בתקופת המקרא מוזכרות באיזור הכנרת
מספר ערים )מאחת מהן – העיר הכנענית "כנרת" – קיבל האגם את שמו( .בתקופת המשנה והתלמוד הייתה
העיר טבריה שלחוף הכנרת בירתו הרוחנית של העם היהודי ובה נחתמה המשנה ,נוצר התלמוד הירושלמי
והומצא הניקוד העברי .באיזור הכנרת נתגלו שרידים רבים של יישובים יהודים מהתקופה ובהם שרידי בתי
כנסת מפוארים כגון כפר נחום ,כורזים ,ארבל ,חמי טבריה ועוד.
טבריה נחשבת לאחת מבין ארבע ערי הקודש בישראל ובה נקברו רבים מגדולי האומה ,ביניהם רבי עקיבא,
הרמב"ם ורבן יוחנן בן זכאי .קבריהם מהווים יעד לעולי רגל יהודים רבים.
לאיזור הכנרת מיוחסת גם ראשית התפתחות האדם והיווצרות החקלאות בתקופות פריהיסטוריות ,בהן היה
האיזור מיושב בצפיפות באתרים כעובדיה )האתר הקדום ביותר שנמצאו בו שרידי אדם מחוץ לאפריקה(,
נחל עמוד ,עין גב ואוהלו.
בעברה הקרוב נתפסת הכנרת כערש התנועה הקיבוצית וההתיישבות החקלאית היהודית בארץ .בבקעת
כנרות ,מדרום לכנרת ,נוסדה בתחילת המאה ההתיישבות החקלאית השיתופית הראשונה בארץ-ישראל.
בבקעה הוקמו קבוצות דגניה וכנרת – הקיבוצים הראשונים ,ומכאן יצאו גם מקימי המושב הראשון נהלל.
החוות החקלאיות מגדל ,פורייה וביתניה הוקמו גם הן באיזור הכנרת ולימים נוסד בחצר כנרת ארגון
"ההגנה".
ראוי לציין שחלק משמעותי מהאתרים הארכיאולוגיים במרחב סובב כנרת סובלים מהזנחה קשה ואינם
מותאמים לביקורי קהל ,על אף חשיבותם הרבה והפוטנציאל התיירותי שלהם )לדוגמה :בית ירח ,מצודת
ארבל ,עובדיה(.
במרחב הכנרת מספר תופעות טבע ייחודיות בארץ ישראל ,שחלק ממקומות הופעתן כלולים גם הן בסקר
האתרים .לאגן הכנרת זורמים מספר נחלים המוליכים מים כל ימות השנה .נופי המים מופיעים במספר
מקומות – בראש ובראשונה באזור שפך הירדן ובקעת הבטיחה ,אך גם בדלתת נחל סמך ובמוצא הירדן.
תופעות טבע ייחודיות קשורות גם במספר מעיינות הנובעים בסביבת האגם .מצויינים בסקר גם אתרי
פריחה עונתיים בולטים ,עצים גדולים ,בתי גידול לחים וכיוצ"ב .מידע מקיף יותר בנושא זה מצוי בפרק
העוסק בערכי טבע בסביבת הכנרת.
נערכה גם רשימה חלקית ,ללא סקר שדה ,של אתרים בעלי חשיבות גיאולוגית .אלה נותנים אפשרות
להעמקת המחקר ולימוד העבר הגיאולוגי תוך התבססות על מחשופי שדה .אזור הכנרת נמצא בלב השבר
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הסורי אפריקני – תופעת טבע ייחודית .אתרים גיאומורפולוגיים בולטים הם המצוקים סביב הכנרת –
הארבל ומצוקי האון .לסביבתם גם ייחוד בוטני וזואולוגי.
תועדו גם חלק מתצפיות הנוף סביב הכנרת ,שמהן נשקפים הכנרת וההרים סביב לה מזויות שונות" :מצפה
השלום" ליד כפר חרוב ,מצפה נוקייב על שפת הכנרת ,מצפה אופיר ,מצפה אלמגור ,תצפית הארבל" ,יער
שוויץ"  -מדרונות טבריה-פוריה ,מצפה ביתניה ומצפה אלות.

טבלת אתרי טבע ,נוף ,עתיקות ואתרים היסטוריים במרחב סובב כנרת
להלן טבלת האתרים שמופיעים גם על מפה מצורפת .בנוסף לתיאור כללי של האתר מובאת בטבלה הערכה של
מידת חשיבות האתרים ב -4דרגות :מירבית ,גבוהה ,בינונית ,נמוכה.
מספר שם ומיקום
צפון מזרח
הכנרת
פארק הירדן
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

שמורת בית
ציידה
שפך
הירדן לכנרת
לגונות
זכי ,מג'רסה
לגונת
שפמנון
נחלים
זורמים
בית הבק

סוג אתר

טבע ונוף,
ארכיאולוגי
טבע

טבע ייחודי של מים מתוקים ,צמחיית נחלים וחי .מצב השמורה
בעייתי במפלסים נמוכים של הכנרת.
שפך נהר ,שטחי הצפה ,אזור טיולים ומסלול שיט.

מירבית

טבע

גופי מים המתחברים לכנרת ,אתר התרבות אמנונים..

מירבית

טבע

גופי מים קטנים המנותקים מהכנרת.

מירבית

טבע

נחלים הזורמים כל השנה :דליות ,משושים ,יהודיה.

מירבית

היסטורי

מבנה היסטורי מהתקופה העותומנית ,קשור למורשת קרב -1948
 - 1967המאבק על המים .סביבו חורשת אקליפטוסים.
קטע מנהר הירדן שזורם בעמק קניוני בזלתי ועמוק ,מגשר בנות
יעקב עד בקעת בית ציידה ,שם הוא נשפך לכנרת .לאורכו טחנות
קמח גדולות ,צמחיית נחלים סבוכה ,חורשות צל ותעלת המוביל
שבוטלה.
ברכה מלבנית שנבנתה ע"י הסורים בתחתית מעיין ומספר נביעות
,חורשת אקליפטוס ותאנים.

גבוהה

טבע

3

4

טבע

בריכת
הקצינים בעין
עלמין
מיצד עתרת ארכיאולוגי
תצפית

6

גשר בנות
יעקב

ארכיאולוגי

7

מצפה גדות נוף
)מורטפה(
היסטורי
נחל משושים טבע
טבע ונוף
בריכת
המשושים

היסטורי
גיאולוגי

8
8.1

מירבית,
אתר מרכזי
וחשוב
מירבית

אתר מים בקרבת הירדן ,פלגי מים ובריכות מים ,תל בית ציידה.
פוטנציאל חפירה ושחזור לשרידים הארכיאולוגיים

הירדן ההררי טבע
)גיא הירדן(

5

תיאור כללי

חשיבות

מצודה צלבנית בה נחשפו קטעי חומה וחדרים ,קטע בחומה שנבקע
ע"י רעידת אדמה בשנת  1202נחקר ע"י גיאולוגים ,תצפית לעבר
הירדן ולגולן .
אתר פריהיסטורי חשוב על גדת הירדן בו נתגלו כלי צור ,חט פיל
קדום ,שרידי בע"ח ועצמות אדם.
שרידי גשר קדום ,ממזרח לגשר מבנה בזלת  -בית המכס התחתון
מתק' המנדט.
קונגלומרט וחוואר מתצורות גדות ומשמר הירדן ,חשיבות ללימוד
תנאים אקלימיים וקצב תזוזה לאורך השבר.
תצפית רחבה על עמק החולה
אתר הנצחה בתוך מוצבים סוריים ,אנדרטה לנופלים.
נחל איתן ובו קניון בזלת ,בריכות ,צמחיית נחלים מפותחת.
בריכה שקירותיה בנויים שורות עמודי בזלת מצולעים ,מופע
גיאולוגי מיוחד במינו.

מירבית

בינונית
גבוהה
גבוהה
בקנה מידה
עולמי

בינונית
מירבי.
מירבית,
מהאטרקציו
ת
היפות בארץ
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גבוהה
אטרקציה
עונתית
מירבית,
מהנחלים
היפים בארץ
מירבית

9

פריחת
כלניות

טבע-חורף

שדה מרהיב של כלניות בצבעים שונים ליד צומת יהודיה.

10

נחל זויתן

טבע

נחל איתן ובו קניונים ,בריכות ,מפלים צמחיית מים עשירה וחורש
אלוני תבור במדרונות .כולל חלק עליון ,תיכון ותחתון.

10.1

בריכות
הזויתן
מפל
זויתן/הנקיק
השחור
בריכת
משושי זויתן
עין נטף
חירבת
זוממירה
יער יהודיה

טבע ונוף
טבע ונוף

שתי בריכות גדולות בזויתן עליון עם משושי בזלת ,צמחיית מים
עשירה ופריחה של אירוס הגולן.
צר עם מפלים הנופלים לבריכות גדולות .אסור להליכה.

מירבית

טבע ונוף

בריכת מים בראש מפל זויתן עם משושים גדולים.

מירבית

טבע ונוף
ארכיאולוגי

מעיין בצורת חרוט גיר חצוי לאורכו שבתחתיתו אלפי זרמים דקים.
שרידי יישוב יהודי ובית כנסת מתקופת המשנה והתלמוד.

מירבית
בינונית

טבע

יער פארק אלוני תבור על רמות הבזלת שבין הירדן למשושים ,זויתן
ויהודיה.
שרידי יישוב ומעגן מהתקופה הרומית-ביזנטית ,על שפת הכנרת.
דרושים חפירה ושימור.
דולמנים בסגנון פירמידלי ,פזורים ביער פארק אלוני תבור.

גבוהה

10.2
10.3
10.4
11
12
13
14

15

ארכיאולוגי

חורבות כפר
עקב
ארכיאולוגי
"הדולמנים
הטנקים"
)דולמנים
בטרא(
חורבת בטרא ארכיאולוגי

16

נחל יהודיה

טבע
ארכיאולוגי

16.1

מפל יהודיה

טבע ונוף

16.2
16.3

מפל יהודיה
קניון שחור

טבע ונוף
טבע ונוף

16.4

כפר יהודיה הסטורי
ארכיאולוגי
מתחם יצחקי ארכיאולוגי
ארכיאולוגי,
תל הדר
דתי
גיאולוגי
שפך נחל
כנף
מדרון צפוני בוטני
של גבעת
חורבת כנף
נוף
מצפור בית
ציידה
אקליפטוסים בוטני
וצומח מים

17
18
19
20
21
22
23

אולמוס
שעיר
כרם זיתים
קרקש צהוב

26

אלון תבור
ואלה
אטלנטית

24
25

שרידי יישוב יהודי מהתקופה הרומית-ביזנטית ,מספר פריטים
ארכיטקטוניים אופייניים לבתי כנסת .טרם בוצעה חפירה .נדרש
שימור ושיחזור.
נחל קניוני הזורם כל השנה ובו מפלים ,בריכות ,צמחייה עשירה,
שרידים ארכיאולוגים .כולל חלק עליון ותחתון.
מפל משופע בגובה כ -20מ' עם בריכה בתחתיתו ,המוקפת הרדופים,
ערבות ותאנים.
מפל בגובה כ -10מ' שבתחתיתו בריכה גדולה.
קניון בזלת עמוק ומרשים עם מפלים ,בריכות ,טחבים ושרכים ,סבך
ערבות והרדופים וחורש אלון תבור.
שרידי כפר יהודי מתקופת המשנה והתלמוד.

בינונית
גבוהה ,אתר
ייחודי.
בינונית
מירבית,
מהנחלים
היפים בארץ
מירבית
מירבית
מירבית
מירבית

שרידי יישוב וחומות גבוהות מתקופת ברונזה קדומה .לא נחפר.
שרידי יישוב מתקופת הברונזה והברזל ,שנחפר .לאחרונה גם אתר
עלייה לרגל של צליינים )נס הלחם והדגים "השני"(.
יחידות סלע מגיל מיוקן ,פליוקן ופלייסטוקן ,חשיבות ללימוד יחסים
בין יחידות סלע והתהליכים שיצרו את הבקע.
ריכוז של עצי שקד קטן עלים מפותחים.

גבוהה

תצפית נוף לכל איזור מרכז וצפון הגולן ,הגליל והכנרת.

גבוהה

אקליפטוס גדול על מעיין וצמחיית מים מערבה לכביש הגישה
למעלה גמלא.

בינונית

בוטני

גושי אולמוס שעיר מעל ח' חוחה.

בינונית

בוטני
בוטני

כרם זיתים בסמוך לח'חוחה.
קרקש צהוב בין כתמי יער פארק אלון תבור על המדרון הדרומי של
נחל דליות.
אלון תבור ואלה אטלנטית במימדים מרשימים בח' זיתא.

בינונית
גבוהה

בוטני

גבוהה
גבוהה
בינונית

גבוהה
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27
28
29
30
31
32

מילה סורית
מעיין מתחת
לחירבת
גומיזה
מפל עיט
חורבת
שוקיף
תל משרפווי
)שוקייף(
חורבת כנף

בוטני
בוטני

קבוצת עצי מילה סורית ליד מעיין זיתא.
אקליפטוסים ושרידי בוסתן בתוך סבך פטל וקנה.

גבוהה
בינונית

טבע

מפל שנופל מגובה כ -10מ' לבריכה גדולה ,עטורת תאנים ,הרדופים
וערבות .זרימה עונתית .מורד הנחל סגור למטיילים.
שלושה עצי אלה אטלנטית גדולים במדרון צפוני של החורבה.

בינונית

בוטני
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי,
נוף
בוטני

33

עיינות
מזרעת כנף
אלוני תבור
גדולים
עין חמוד
אתר גמלא

37

מצפה נשרים תצפית

34
35
36

בוטני
בוטני
ארכיאולוגי

38

נחל דליות

טבע ונוף,
ארכיאולוגי

38.1

מפלי דליות

טבע ונוף

38.2
38.3
38.4
39

מפל גמלא
מצפה גמלא
דולמנים
דיר קרוח

40

כיפת נשרים

41

שפך נחל
סמך
מתחם
לביאה
דיר עזיז

טבע ונוף
טבע ונוף
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
נוף
נוף
ארכיאולוגי
טבע

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ארכיאולוגי
ארכיאולוגי

מעיינות דיר בוטני
עזיז
מצוק דרומי בוטני
שלוחת
לביאה
ארכיאולוגי
כורסי
דתי
גיאולוגי
מורד נחל
סמך
בוטני
נחל סמך
תחתון
דולב מזרחי בוטני
בוטני
מעיין עם
תאנה
חורשת
אלונים עם
מינים נדירים

בוטני

תל ובו שכבות יישוב מהתקופה הכנענית והישראלית .דורש חפירה
ושימור.
שרידי יישוב יהודי ובית כנסת מתקופת המשנה והתלמוד .תצפית נוף
למרכז וצפון הגולן ,הגליל .נדרש שימור והמשך חפירה.
בוסתן קטן של צפצפה מכסיפה ועצי פרי סביב מעיין שמימיו
נתפסים.
שני עצי אלון תבור גדולים במיוחד ,למרגלות מצוק מושב כנף.

בינונית
בינונית
בינונית
בינונית
בינונית

אקליפטוסים וצומח מים.
שרידי עיר יהודית מימי בית שני על מצוק תלול המזוהה עם עיר
הקנאים גמלא שנלחמה ברומאים עד נפילתה.
תצפית על ריכוז גדול של עופות דורסים ,בעיקר נשרים המקננים
בצוקים.
נחל קניוני הזורם כל השנה ובו מפלי מים ,מעיינות רבים ,סבך
צומח ,קניונים ובריכות .בחלקו העליון איזור מעיינות .בהמשכו קניון
עמוק ,המתלכד עם קניון נחל גמלא חורש טבעי מגוון.
שני מפלים עונתיים בגובה  10מ' ו -25מ' שלמרגלותיהם בריכות
גדולות ,בתוך קניון עמוק.
מפל מים איתן הגבוה בארץ  51 -מ'.
תצפית על הכנרת והגולן ועל העיר גמלא.
שני שדות דולמנים גדולים שהשתמרו היטב.
כפר ביזנטי עם מבנים מרשימים שחלקם השתמרו בשלמותם .שרידי
כפר סורי החולש על קניוני בזלת עמוקים .תצפית.
תצפית רחבה על כל איזור יער יהודיה .ריכוז דולמנים גדול .שטח
אש ,סגור לביקורים.
חוף טבעי שמור .נוף אשלים .שרידי נמל עתיק ייחודי ותל עתיק.
משמש גם כחוף רחצה .החוף לא מתוחזק היטב.
אתר מתקופת הברונזה הקדומה ,שנחפר בחלקו .תצפית לכנרת.
לחפור ,לשמר ולשחזר.
יישוב יהודי ובית כנסת מתק' המשנה והתלמוד ,מעיין עם בריכה
עתיקה.
אקליפטוס ענק ולידו אלוני תבור ובוסתן ,בעיקר זיתים.

בינונית

קבוצת עצי אלון תבור גדולים.

בינונית

מנזר וכנסיה מהתקופה הביזנטית .אתר מפותח של תיירות צליינית
ואחרת.
יחידות סלע מגיל מיוקן ,פליוקן ופלייסטוקן ,חשיבות ללימוד יחסים
בין יחידות סלע והתהליכים שיצרו את הבקע.
כתם עצי צפצפת פרת.

גבוהה

עצי דולב מזרחי גדולים במפגש הנחלים סמך  -אל על.
אלה אטלנטית גדולה ממערב לחורבה .מעיין ובו תאנה גדולה ,שיזף
ופטל מתחת לחורבת דהתמיה ,על המדרון הדרומי של שלוחת
לביאה.
חורשת אלון מצוי סביב בריכה עונתית ,שבשוליה מינים נדירים
)דמסון כוכבי מדרום לאום קנטיר(.

בינונית
גבוהה
גבוהה
גבוהה
מירבית
מירבית
גבוהה
מירבית
בינוני
בינונית
גבוהה
גבוהה
בינונית

גבוהה
גבוהה
גבוהה
בינונית
מירבית
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53

אום אל
קנטר
מצפה אופיר

ארכיאולוגי
טבע
תצפית

54
55
56
57

צפצפת פרת
עין גהה
קרקש צהוב
נחל אל על

בוטני
דתי
בוטני
טבע

57.1

המפל
השחור
המפל הלבן

טבע ונוף

שרידי יישוב יהודי ובית כנסת מימי המשנה והתלמוד.
בריכה ומעיין קטן שמעליו שתי קשתות מהתק' הרומית.
התצפית הטובה ביותר סביב הכנרת .נצפים :הכנרת כעל כף היד,
גליל עליון ותחתון ,גולן ,בקעת כנרות ,בקעת בית ציידה.
כתם עצי צפצפת פרת בנחל תועינה.
מעיין גדול הנובע לתוך בריכה .לידו חניון ומסעדה.
קרקש צהוב בערוץ היורד סמוך למפגש נחל סמך ונחל אל על.
נחל איתן שחלקו העליון כולל קניונים ,מפלים ובריכות ,וחלקו
התחתון גירי ,רחב וסבוך מאוד.
מפל בזלת בגובה כ -8מ' מוקף בסבך קנה ,הרדוף ודולב.

52

טבע ונוף

58

מתחם ג'ידיא

59

אירוס הגולן

60

בוסתן ומעיין בוטני

מפל ייחודי בנחלי הגולן החתור באבן גיר לבנה ולרגליו בריכה
מוקפת הרדופים וערבות.
יישוב המוקף חומה גבוהה מתק' ברונזה קדומה ,תצפית לנחל,
האיזור ולדרום הגולן .לא נחפר.
אירוס הגולן בתוך סבך של צומח גדות על הגדה המזרחית של נחל
אל על.
בוסתן סביב מעיין ,מתחת לכפר ג'ידיה על המדרון המערבי של נחל
אל על.
תצפית חשובה; על "הקו הירוק",
מוצב סורי ,קרבות .1967 - 1948
מעיינות מים חמים.

57.2

61
62
63
64
65

66
67

מצפה
נוקייב
מעיינות עין
גופרה
ביר א-שכום
)בני יהודה
הישנה(
ביר א-שכום
חלמונית
גדולה
דרום-מזרח
הכנרת
אלה
אטלנטית
עתיקה
עין אפיק

ארכיאולוגי
נוף
בוטני

תצפית
היסטורי
טבע
גיאולוגי
היסטורי
נוף

גבוהה
גבוהה
בינונית
גבוהה
גבוהה
מירבית
מירבית
בינונית
מירבית
בינונית
גבוהה
גבוהה

אתר מסוף המאה ה ,19 -התיישבות יהודית בגולן.
מבנה אחד שוחזר .שרידים מהתקופות הרומית והביזנטית .תצפית
לכנרת .חשוב להציג בפני המבקרים את סיפור המקור.
מעיין ולידו עצי שיזף מצוי גדולים ומתחתם בוסתן מכוסה סבך פטל.
בסביבה כרמי זיתים .בריכת המעיין זקוקה לשיקום.
חלמונית גדולה בתוך בתת ואדי אבו זיתון.

מירבית

בוטני

אלה אטלנטית עתיקה במצפה פיק.

גבוהה

טבע

מעיין בתוך קניון קטן וסבוך ,עצי תאנה ,בריכות ,מערה ,שרידי
היישוב הסורי פיק.
שרידי עיר מהתקופה הרומית-ביזנטית; כנסיות ,מקדשים
מבני ציבור .נערכו חפירות חלקיות .תצפית נוף יפה .פוטנציאל
תיירותי גדול.
חברת שמשון סגלגל ומלענן מנוצה.

גבוהה

בוטני
בוטני

69

סוסיתא

ארכיאולוגי,
נוף

70

מדרום לנחל
סוסיתא
עין גב:
תל עין
גב

בוטני

71
71.1

גבוהה

ארכיאולוגי

71.2

קבוץ
עין גב

היסטורי

71.3

נחל עין גב

טבע

גבוהה
גבוהה

מירבית
מירבית
גבוהה
גבוהה

שרידי יישוב מהתקופה הישראלית .זוהה עם אפק המקראית .התל
נחפר בחלקו אבל אינו מותאם לביקורי קהל ,למרות הקרבה למרכז
התיירותי של קיבוץ עין גב.
גבוהה
קבוץ מתקופת חומה ומגדל ) ( 1937היישוב העברי הראשון סביב
הכנרת" .מוזיאון העוגנים" לתולדות הדייג בכנרת ושרידים מעטים
מראשית ההתיישבות והקרבות סביב הקיבוץ.
גבוהה
מהמעניינים בנחלי הגולן :מגוון סלעים הנחשפים כתוצאה ממבנה
גיאולוגי מיוחד ,אטרקציות בוטניות )חלמוניות ,טפל ,אורנים( ,עין
פיק הנובע במעלה הנחל ,בוסתני פרי ,תל סורג ,קניון עמוק בין סלעי
משקע וסלעים מגמתיים ,מעיין הזורם במורד הנחל )במרבית קטעיו
הנחל אינו זורם( .ישנה חשיבות רבה לשמירת ערכי הטבע שבנחל
עין גב .כדי להגדיל את משיכתו כאתר טיולים יש לפנות לפחות חלק
משדות המוקשים ולסמן היטב ולגדר את השאר ,יתכן שבגלל היותו
בלתי מטוייל הטבע נשמר בו טוב יותר.
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72
73
74
75
76
77

מצפה לשלום טבע ונוף
ארכיאולוגי
בוסתן כפר בוטני
חרוב
מצוק מבוא בוטני
חמה
בוטני
מעיין מבוא
חמה -עין
תינה
בוטני
מצפה האון
טבע
שמורת
סוסיתא
ומצוקי האון

78

אירוס
הגלבוע בהר
שריד
חמת גדר

80

אנדרטת
הטייסים
התורכים
תאופיק

היסטורי

82

עין תאופיק

טבע

83

מצפור נגב
כנרות

נוף

84

תל קציר

היסטורי

85

תל דובר

ארכיאולוגי

86

שער הגולן

ארכיאולוגי

79

81

בוטני
מרפא
ארכיאולוגי
היסטורי

תצפית לכנרת ,לגליל ,לעמק הירדן ולגולן ,על שרידי כפר חרוב
הקדומה מתק' בית שני .מעיין הנובע לבריכה ,בוסתנים.
בוסתן נטוע באזור מעיינות; זיתים ,תאנים ,צבר ,אקליפטוס ,שיזף
מצוי ואלה אטלנטית.
חלמונית גדולה וגיאופיטים נוספים )רקפת מצויה ,סתוונית היורה,
כרכום נאה( בתוך בתת מצוקים.
מילה סורית ,הדרומית באיזור.

גבוהה
גבוהה
מירבית
בינונית
מירבית
גבוהה

אירוס הגלבוע וחלמונית גדולה בתוך בתת מצוקים.
משתרעת על שטח נרחב .משמרת את נופי מורדות הגולן ,מחשופים
גיאולוגיים ייחודיים ,גבעות איאוקן היוצרות נוף מעוגל ,כתמי אירוס
הגלבוע וחלמוניות ,צבאים וטורפים שונים ,מעיינות במדרון,
אטרקציה לצניחה במצנחי רחיפה.
נקודות ייחודיות :קרן עין גב ,צוקי כוורות ונקודות תצפית רבות
לאורך המצוק.
חשוב למנוע פריצת דרכים ומחצבות על מדרון השמורה ,שנצפה
מכל מקום בכנרת ובחופה המערבי .כמו כן ,יש לפעול להצלת
אוכלוסיית הצבאים שהצטמצמה מאוד בשנים האחרונות ושאר בעלי
החיים ,ולשמור על הצמחים הנדירים.
מירבית
אירוס הגלבוע בשטח של נטיעות משולבות עם בתה טבעית.
מעיינות חמים ,שרידים ארכיאולוגיים בהם בית מרחץ גדול,
בית כנסת ,עתיק תצפיות לירמוך .אתר רב מבקרים .האתרים
הארכיאולוגים סובלים מהזנחה קשה.
אנדרטה לזכר שני טייסים תורכים שמטוסם נפל בשנת ב,1914 -
טיסה חשובה בתולדות התעופה .באחרונה נעשו באתר עבודות גינון
ופיתוח.
חאן תורכי בתוך כפר ערבי .לידו מעיין ותצפית יפה .מצב שימור
גרוע ,שטחים ממוקשים סביב.
מעיין קטן שהוכשר למבקרים ,בריכה וחורשת אקליפטוס .אתר
מקומי  -כושר קליטה מוגבל.
תצפית בעלת זווית מיוחדת ובלתי מוכרת לאיזור דרום הכנרת,
הגליל והירמוך .גבעות הקירטון שלמרגלות המצפה יוצרות נוף
חמוקים מיוחד .למצפה חשיבות בהסברת המצב הגיאופוליטי של
הצפון בשנים .67-1949 -במקום עמדה עגולה מתקופת המנדט.
באיזור שדות מוקשים ,יש לשלט ולגדר אותם היטב.
יש למנוע הסתרת הנוף בעיקר ע"י נטיעות ,כפי שנעשה בעבר.
קבוץ ובו מוזיאון קטן ,בנושא המאבק בשנים  ,1967 – 1949בין
ישראל לסוריה.
אתר גדול על גדת הירמוך ,הכולל תל קטן במצב הרס מתקדם ולידו
שרידי יישוב קדום שהתקיים מהתקופה הכנענית הקדומה ועד
לתקופה הממלוכית ,והגיע לשיאו כנראה בתקופה הביזנטית .לאתר
פוטנציאל רב משום שהוא כולל תקופות רבות וממוקם במקום יפה
מאד על גדת הירמוך וליד הדרך הראשית לאל חמה ,אם כי כיום
הוא נמצא מעבר לגדר המערכת.
יישוב חשוב מהתקופה הניאוליתית .נתגלו בו שרידי הכלים
החקלאיים הראשונים ושרידי אומנות מהקדומים ביותר ומיוחסת לו
ראשית המצאת הקדרות .נתגלו גם מבני ישוב מאורגן ,כנראה משלב
ראשית הארכיטקטורה.
החפירות באתר נמשכות עד היום .בעבר לא ניתן היה לשמר את
השרידים שכן הממצאים היו בתוך ברכות דגים פעילות .בקיבוץ
מוזיאון יפה בו מוצגים ממצאי החפירות .באחרונה שוכללה התצוגה
)בניגוד למוזיאונים אחרים באיזור( .המבנים שנחשפו בשנים
האחרונות ראויים לשימור ולתצוגה.
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תחנת רכבת שפעלה מ -1905ועד  .1946שרדו במקום מספר מבנים גבוהה
מאבן ,ביניהם מבנה התחנה בן שתי קומות מאבן גיר ,ומבנה אובאלי
מבזלת ששימש כבסיס למיכלי המים של מנוע הקיטור .כמו-כן שרד
בסיס של מעין "קרוסלה" לסיבוב הקטרים.
התחנה במצב שימור גרוע .למרות תכניות השיקום השונות לא נעשה
עדיין דבר .במקום נמצאת תחנת מעבר לפסולת מוצקה שמפחיתה
עוד יותר את ערכו כאתר ביקור.
שיחזור מבנים ביישוב שהדף את הצבא הירדני במלחמת השחרור,
מופע אור קולי.
מאתרי ראשית ההתיישבות בעמק הירדן החשובים ,בו הוקמו בשנת
 1908חווה חקלאית והמושבה כנרת .החווה נבנתה כחצר מלבנית
מוקפת חומה על שרידי העיר הקדומה צינברי וכללה חאן ,בית
מגורים מבני משק ,חדר אוכל ועוד .בחצר נולדו הקיבוץ והמושב
ומתוכה יצאו מייסדי הקיבוץ והמושב הראשון .בחצר ישבו רבים
ממנהיגי תנועת העבודה ביניהם ברל כצנלסון ,א.ד .גורדון ,ורחל.
בחצר הוקם בי"ס חקלאי לבנות )בית העלמות( בו למדה רחל.
באחד מבתי רחוב הראשונים במושבה כנרת נפתח מוזיאון לתולדות
המושבה.
למרות חשיבותה המאמצים לשימור ושיקום חצר כנרת הניבו פרות
מעטים בלבד" .בית העלמות" שוקם ומוצגת בו תערוכת תמונות
משנות פריחת החצר ,הוקמו שירותים ושוקמו החאן והאסם באופן
חלקי שאינו מאפשר ביקור .קיימות תכניות לשחזר את כל חצר
כנרת ,אולם חילוקי דעות בין אנשי קבוצת כנרת והמושבה כנרת
מונעים את ביצועה.
ברחוב הראשונים במושבה כנרת שרדו רוב הבתים מראשית
המושבה ,רובם במצב טוב המאפשר שימור.
בבית הקברות קבורים ראשוני המתיישבים בעמק הירדן ,אנשי חצר,
מושבה וקבוצת כנרת ,שסיפור חייהם ומותם הוא סיפור הקמת
מדינת ישראל ,ביניהם אישים ידועים כרחל המשוררת ,ברל
כצנלסון ,נחמן סירקין ומשה הס.
בית הקברות והדקל שעליו נכתב שירה המפורסם של רחל "כנרת",
מושכים אלפי מטיילים מהארץ ומהעולם.
מיקומו על מדרון תל בית ירח יוצר קונפליקט בין העניין
הארכיאולוגי לצרכי הקבורה .סתירה קיימת גם בין צרכי המטיילים
ובין מלווים אבלים.
האתר מתוחזק היטב ע"י חברי קבוצת כנרת.
תל גדול ובו שרידי ישוב מהתקופה הכנענית הקדומה ועד התקופה
האומיית .משתרע על שטח גדול שצורתו כעין משולש ליד חוף
הכנרת ומוצא הירדן מהכנרת.
למרות חשיבותו הרבה ומיקומו בלב איזור תיירות ולחוף הכנרת
האתר מוזנח ביותר .חלק מהשרידים נהרסו ,על חלקם נבנו מבנים
ואת חלקם ניסו לשמר ללא הצלחה.
יש לנקות את השרידים שטרם נהרסו לגמרי )בית הכנסת ,המתחם
המבוצר ,המעגלים ,הכנסייה הביזאנטית ,וקטעים מהחומות( .ניתן
לחשוף קטעים נוספים ולשמרם.
יחידות סלעי חוואר-חרסית וגבס מתצורת הלשון ,המלמדות על
שינויים בתנאים האטמוספריים באיזור.
מוזיאון לטבע ולתולדות האדם בבקעת כנרות )שוכן בקיבוץ דגניה
א'( .במוזיאון מוצגים מעולם החי של א"י וממצאים מחפירות
ארכיאולוגיות באיזור ,כולל ממצאי אתר עובדייה ,הממצאים
הארכיאולוגיים אינם משקפים את ההיסטוריה העשירה של האיזור
ואינם כוללים את ממצאי החפירות החשובים .המוזיאון מיושן וזקוק
לשדרוג כדי להמשיך ולהיות אתר ביקור מרכזי בבקעת כנרות.
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הקיבוץ הראשון שהוקם בארץ ) .(1912האתר ממוקם סמוך למוצא
הירדן מהכנרת וכולל חצר מלבנית ,שבה שכנו מבני המשק ,ולידה
מבנה המגורים הראשון של הקיבוץ ,חדר אוכל ומקלחת.
המבנים שוחזרו ,והוקמו בהם אולם מופעים ,מוזיאון לתולדות
הקיבוץ ,ארכיון וחדר הנצחה לחללי הקיבוץ ממלחמות ישראל.
ליד שער הקיבוץ טנק סורי שנעצר לאחר קרב קשה במלחמת
העצמאות.
גורלה של חצר דגניה שפר בהרבה בהשוואה לאתרים באיזור.
החצר ,ששוקמה ע"י הקיבוץ מוחזקת במצב מעולה וכמעט שאין
צורך בשיקום ושימור נוסף .יש מקום להוסיף שילוט וכן מוצגים
שימחישו את ראשית הקבוץ.
בקטע הירדן הנקי )בין מוצאו מהכנרת עד סכר אלומות( זורמים מי
כנרת שנשאבים לצרכי השקיה .לאורכו אתרים כמו תל בית ירח,
סכר ובית קברות דגניה.
בקטע המזוהם )מסכר אלומות ועד נהריים( זורמים מי המוביל
המלוח וקולחים מטוהרים חלקית של טבריה ויישובי עמק הירדן.
לאורכו נוף ייחודי שיוצרים מצוקי החוור ,הצמחייה ופיתולי הנהר.
זהו המקום היחיד בארץ בו שתי גדות הירדן בתחומנו .ליד מנחמיה
מתרחב האפיק ומתוכנן אגם לשייט .באיזור אתרים כגון עובדייה
ואום ג'וני.
הוכנו תכניות שיקום רבות והוקמה מנהלת הירדן הדרומי ,אולם
ברור שלא ניתן לדבר על שיקום הירדן הדרומי ללא פתרון לבעיית
הביוב.
לאחרונה )(5/00הוסכם על הקמת מתקן טיהור .במקביל יש לתכנן
תכנית שתייעד קטעים לשימור וקטעים לפיתוח תיירות ונופש.
לאחרונה בוצעו בירדן עבודות ניקוז ,חיתוך פיתולים והרחבת
האפיק ,שבמקומות אחדים פגעו בערכי הטבע והנוף.
הוקמה כחווה ניסיונית בתקופת העלייה השניה ,בשנת  ,1912בחווה
גידלו על פני שטחים נרחבים פרדסים ,מטעים וכרמים שהושקו
בתעלות ממימי נחל יבנאל.
מאוחר יותר ישבו במקום חברי אלומות.
שרדו מהחווה בית אחד )המשמש מחסן( וחלק משדרת דקלים
יפיפייה שנכרתה בשנות ה -80על-ידי חברי אלומות.
השרידים הפיזיים מצומצמים ושימור המקום ורוחו מצריך השקעה
גדולה.
צפצפת הפרת במדרון חוואר הלשון.
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הנקודה הראשונה בה התיישבו תושבי דגניה ,ראשון הקיבוצים
בארץ ,ב.-1910
ממבני ההתיישבות לא שרד דבר ,וכיום במקום גל אבנים גדול ולוח
שיש שעליו רשומים שמות כל קיבוצי הארץ.
האתר מצוי בתוך מטע תמרים יפיפה הצופה אל פיתול של הירדן
)אשר זורם בו ביוב בקטע זה(.
במקום גם אתר עתיקות מתקופת המשנה שטרם נחפר.
יש לסלק מטרדי פסולת באזור ולהכשיר משטח חנייה למבקרים.
בינונית
שרידי יישוב מהתקופה הכנענית והישראלית .טרם נחפר.
גבוהה
מהחשובים באתרי הארכיאולוגיה באיזור ,בו נתגלו שרידי היישוב
הקדום ביותר בארץ ומחוץ לאפריקה ,מלפני מיליון וארבע מאות
אלף שנה!
נתגלו כלים רבים מהתרבות האשלית ,עצמות אדם משלב ההומו
ארקטוס ועצמות בע"ח ממינים שונים ,שחלקם נכחדו.
מצב פיזי  -גרוע מאד .למרות שהוגשו מספר הצעות לשימור ע"י
חופרי האתר כמעט שלא נעשתה כל פעולת שימור ,פרט למס' גגות
פח להגנה מפני הגשם.
שימור האתר מסובך משום שאין מבנים שראויים להצגה ,אך ניתן
לחשוף "משטחי חיים" שטרם ניזוקו ולהציגם עם הממצאים שעליהם
בתוך מבנה .יש להכין גם תצוגה שבה ישוחזרו בעלי החיים והאדם
)תצוגה חלקית קיימת בבית גורדון(.
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צפצפת הפרת במדרון חוואר הלשון.

בינונית

חורשת אשל הירדן "גאון הירדן".

גבוהה

סוואנת שיזף מצוי יפה.
היישוב העברי הראשון בעמק הירדן ,שהוקם בתקופת העלייה
הראשונה .במושבה בתים רבים מתחילת המאה ,ביניהם בתי מגורים
ברחוב הראשונים ,הבנויים אבן גיר וגגות רעפים ,וכוללים חצר
מוקפת חומה .בנוסף שרדה בחלקה החומה שהקיפה את היישוב
ושרד בית הרופא – בית גיליות המשמש היום כמוזיאון וכבי"ס.
מצב השימור של המושבה טוב יחסית למרות שניתן להרחיב את
השימור בחלק מבתים המוזנחים.
מחצבות גבס נטושות מתצורות בירה וגבס המלמדות על מרבצים
כלכליים ואופן הפקתם.
חלביב רתמי הצפוני בארץ.
עצי צפצפת הפרת גדולים ומפותחים.
אתר ארכיאולוגי גדול שנהרס ונבזז קשות.
חירבה ליד מעיין מהתקופה הישראלית .תצפית.
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מעיין קטן שהוכשר למבקרים ,דקלים ,בריכת מים ,פרגולות
צל ,תצפית לכנרת ,עמק הירדן והגולן ,תל קדום שזוהה עם קדש
נפתלי המקראית .אתר מקומי ,קליטה מוגבלת.
אחוזה שהוקמה בשנת  ,1912בתקופת העלייה השנייה .בתי האחוזה
נבנו מאבני בזלת עם גגות רעפים .במלחמת העולם הראשונה ניזוקה
החווה קשות ולאחר מאורעות  1927נהרסה .כיום שרדו קירות
הבתים וקברם של מייסד האחוזה ובת משפחתו .השרידים המעטים
הולכים ונעלמים בעקבות הבנייה סביבם.
מהמקום תצפית יפה לכנרת.
אתר מאתרי ראשית ההתיישבות בעמק ונקודת תצפית חשובה מאד
אל עמק הירדן )בקעת כנרות(.
במקום מצבה לזכר היישוב הזמני ביתניה עילית שהתקיים כאן בשנת
 ,1920והיה הגרעין הראשון של תנועת "השומר הצעיר" בארץ.
עליו נכתב המחזה הידוע "ליל העשרים" .הוקמה כאן אנדרטה
בצורת אוהל מבטון עליו חקוקים שמות קיבוצי השומר הצעיר
וסביבה חורש מעצי א"י.
אין צורך בשיקום ושימור האתר אך חשוב לשמר את הנוף הפתוח
והמבט הרחב לעמק הירדן ,ולמנוע את ייעורם.
עמודי חשמל ענקיים שהוקמו לאחרונה מהווים מפגע נופי חמור ויש
להחליפם בכבלי חשמל תת-קרקעיים.
שמורת טבע מוצעת  -נחל היורד מהגליל התחתון ונשפך לירדן
מדרום לכנרת .ייחודו בריבוי עצי שיזף באפיק ,שיוצרים מעין חורש
צפוף ,בשרידי אמת מים שהובילה מים לטבריה בעת העתיקה
ובמספר מעיינות השופעים כל השנה )עין פטל ,עין רן ,ועין כוש(.
במדרגה מעל הנחל חורשת יעלה הכוללת חורש קטן של עצי שיזף
עתיקים ועבי גזע .בחורף ובאביב שפע פריחה.
אתר הטיולים הפופולרי של תושבי הסביבה .באחרונה הפך למסלול
פופולרי של טרקטורונים וג'יפים ,היוצרים רעש ואבק רב ופוגעים
באיכות המקום.
שימור האתר דורש טיפול בשפכי יבניאל ,מניעת התרחבותה לכיוון
זה והסדרת תנועת כלי רכב באזור.
אמת מים עתיקה שהובילה מים מנחל יבנאל לטבריה.
שמונה עצי שיזף עתיקים וגדולים ,מעיין קטן ותל מתק' הברונזה.
עץ אלה אטלנטית ,תצפית על בקעת הירדן ,הכנרת ,הגלעד והגולן,
מעיין עם דקל גדול,
מחשוף גיאולוגי מעניין על המצוק.
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מדרום לבית בוטני
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חמת טבריה
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יער שוויץ
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הר ברניקי
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אתרי טבריה

 122.טבריה
רומית-
1
ביזנטית

ארכיאולוגי

בוסתן קטן סביב מעיין קטן.
חרובים עתיקים.

בינונית
נמוכה

מפעל חשמל הידרואלקטרי שנבנה בשנות ה -30של המאה ה-20
ע"י רוטנברג .כולל מערכת סכרים ,תעלות וגשרים.
שרידי בית כנסת מתקופת המשנה והתלמוד עם רצפת פסיפס
מרהיבה.
מעיינות חמים ,בעלי סגולות מרפא ,בהם הוקמו מרחצאות עתיקים
ומודרניים .ליד בית הכנסת מעיין שעליו הוקם בית מרחץ רומי
ומצפון לו בית מרחץ תורכי ,מבנה בעל סגנון ייחודי שהוקם ב1833
 ובתוכו בריכת מים חמים המשמשת עד היום לרחצה .במבנהמהתקופה העותומנית מוזיאון קטן לתולדות המרחצאות.
בשטח האתר גם קברים עתיקים ומערות.
אתר העתיקות בחמת טבריה מטופל ושמור היטב ע"י רשות הגנים
הלאומיים .לעומתו בית המרחץ התורכי נמצא במצב רעוע .ישנן
תוכניות לשקמו ,אולם בשל דרישות התושבים המאמינים בסגולותיו
הרפואיות הוא ממשיך לתפקד כבית מרחץ ולכן לא ניתן לשקמו
ולהפכו לאתר תיירות.
דרך נוף שאורכה כ -3ק"מ ,מאכסניית פוריה על המדרון התלול
הגולש לכנרת לכיוון טבריה .מהדרך מביטים מרהיבים אל הכנרת,
הגולן ,בקעת כנרות והגליל העליון ,בצידי הדרך חורשות .מעל חמי
טבריה מצפה מרהיב ובאחת החורשות שמעל הדרך חניון נחמד ,אך
העצים שמתחת לדרך ולמצפה מסתירים את הנוף המרהיב.
חשוב לקשור את הדרך לטבריה והר ברניקי ,ולמנוע את הסתרת
הנוף בעקבות הנטיעות.
שלוחה המתנשאת במבואות טבריה הדרומיים ,מעל העיר הרומית-
ביזאנטית .על ההר נחשף מתחם מוקף חומה עם מגדלים ושער
מהתקופה הביזאנטית .במתחם שרידי כנסייה מפוארת שנהרסה
ושוקמה בתקופת השלטון המוסלמי ומבנים נוספים ,ביניהם אכסניית
צליינים עם רצפת פסיפס מפוארת שנהרסה ברובה.
מההר נקודת תצפית טובה לטבריה וסביבתה .קו העתק באיזור
המטווח החושף גיר מתצורת בינה ויחידות קלסטיות וולקניות
מתצורת הורדוס  -תצפית חשובה להבנת תהליכים טקטונים
ואקלימיים בזמן היווצרות השבר הסורי-אפריקאי.
הכנסייה והמבנים סביבה נהרסו עקב ונדליזם בן זמננו )על רקע
מאבקים בין החרדים לרשות העתיקות( .יש להמשיך ולחשוף את
שרידי המתחם ולהשלים את מלאכת השימור.
השילוב של תצפית ואתר ארכיאולוגי הופך את המקום לאתר עם
פוטנציאל גבוה.
בעיר טבריה ניתן להבחין בארבע תקופות עיקריות .בכל תקופה
נבנתה העיר באיזור אחר:
 .1תל רקת – טבריה המקראית.
 .2רצועת החוף שבין חמי טבריה לעיר הנוכחית  -טבריה הרומית
ביזאנטית.
 .3בתוך חומות דהאר אל עמר )"העיר העתיקה"( – טבריה
הצלבנית והמוסלמית.
 .4העיר המודרנית )נחלקת לטבריה עילית ותחתית(.
משתרעת על רצועת החוף שבין הר ברניקי לכנרת ובין חמי טבריה
בדרום לעיר המודרנית .נחשפו בית מרחץ ,רחוב ראשי  -הקרדו,
חומה ומבנה שער מפואר ,פורום ומערכת מבני מגורים המכונה
"בסיליקה" .ייחודה של טבריה בהשוואה לערים אחרות מהתקופה
הרומית ביזאנטית הוא היותה עיר יהודית ששמרה כנראה על מסגרת
ההלכה היהודית גם בארכיטקטורה )למשל בבית המדרש שנחשף
לאחרונה(.
מצב המבנים שנחשפו גרוע מאד .למרות הניסיון לסגור את בית
המרחץ בתוך מבנה ,הוא נפגע קשות ,כולל פסיפסים מפוארים שהיו
בו ,וספק אם יש עוד מה לשקם.
הפוטנציאל לממצאים ארכיאולוגיים מפוארים אינו גדול ,אך בשל
ייחודה של טבריה יש להשקיע בחפירה נוספת ובשימור המבנים
שנחשפו וייחשפו.
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 122.טבריה -
העיר החדשה
3

היסטורי

 122.אתרים
מקודשים
4

דתי

123

צפון -מערב
הכנרת
טבע ונוף
מעיינות
רקת

גבוהה

העיר העתיקה של טבריה יושבת בתוך חומות העיר ,הניצבות עד
היום בחלקים ניכרים מהעיר .החומות על מגדליהן העגולים נבנו ע"י
דהר אל-עמר השליט המוסלמי של הגליל באמצע המאה ה -18על
גבי החומה הצלבנית )שלושה מגדלים נבנו ממש בתוך הים( .העיר
העתיקה בטבריה נהרסה קשות בשנות ה -50ונותרו ממנה מס' בתי
כנסת ושני מסגדים .כמו כן יש בה כנסיה צלבנית ) -סנט פטרוס(.
מס' מבנים צלבניים שנחפרו ,ושרידי מצודה.
חלק מהמבנים משומרים היטב כגון קטעים מהחומה והמגדלים .יש
להגן עליהם מפני בנייה קרובה ,שתסתירם) .במס' קומות הדבר כבר
נעשה כגון תחנת הדלק סונול( .יש לשמור על המגדלים הנמצאים
בקו המים מפני הסתרה וכמובן מפני הרס כתוצאה מהקמת מתקנים
בחוף .במרבית המגדלים והמבנים האחרים נשמר השלד אולם
הפנים ריק .ייתכן שניתן ליצור בהם מוזיאון שינציח את תקופת דהר
אל-עמר ,תקופת חידוש היישוב היהודי בטבריה.
בטבריה תחתית פזורים מבנים ,מתקופת הקמת העיר היהודית במאה גבוהה
ה" :-20שלושת הבתים" )הבתים הראשונים שהוקמו מחוץ לחומה(,
בתים בעלי ייחוד סגנוני ששרדו בשכונת "אחווה" )שיכון א'(" ,בית
אלומות" ,מלון גינוסר ,ובתים אחדים במדרון העולה לקריית שמואל
)משרד הבריאות ,משרד הפנים ,בית ברז'יק ,מלון טבריה -מיוחס(.
רובם בנויים בסגנון ייחודי לטבריה ,כלומר קירות בזלת עם אבני גיר
במשקופי הדלתות והחלונות
רוב המבנים לא עברו שיפוץ או שיקום ,אם כי בד"כ מקפידים לא
להרסם.
מרביתם הוכנסו לרשימת אתרי ראשית ההתיישבות הראויים
לשימור .כמו כן רובם הוכנסו למפת העיר כאתרים לשימור.
טבריה נחשבת לאחת מארבע הערים המקודשות בא"י ,ובה מקומות
קדושים רבים כגון קברי רבנים )קבר רמב"ם ,רבי עקיבא ,רבי מאיר
בעל הנס ,ולאחרונה קבר רחל ,אשת רבי עקיבא( .תופעת הפולחן
סביב קברי הרבנים המתרחבת בכל הארץ מוצאת את ביטוייה גם
בטבריה בהרחבת מבני הקבר ,והקמת מבנים לצורכי העולים לרגל
ולממכר מזכרות.
אתר מקודש ייחודי הוא באר מרים )למרות המסורות הרבות
הקשורות בה ,והקדושה הרבה המיוחסת למימיה ,אין קביעה מדויקת
של מיקומה(,
אתרים אחרים הם בתי הכנסת העתיקים "עץ החיים" ו"הסניור"
)מסביבות  ,(1750שני מסגדים ומס' כנסיות עתיקות.
הנהירה למקומות המקודשים יוצרת סביבם בניית יתר .לעתים מראה
המקומות עלוב בשל הבניה המאולתרת ,דבר שפוגע בחלקם העתיק.

גבוהה

שילוב של מצוק סלע היורד לכנרת ,מעיינות שופעים ,מנזר ,שרידים גבוהה
ארכיאולוגיים ושפע צמחייה יוצר את אחת הפינות הקסומות בחופי
הכנרת,
בתל רקת ,המזוהה עם רקת המקראית )טבריה הקדומה( נתגלו
שרידים מהתקופה הכנענית והישראלית.
על שני מעיינות הוקמו בריכות הרמה בתקופה הרומית ביזאנטית,
באחת מהן כתובת בארמית מתקופת התלמוד והמשנה .על אחד
המעיינות שבתחום המנזר הרוסי שתי בריכות שחיה .בדרום האתר
השייך לימק"א הוקם מלון קטן ונאה והחוף מטופח להפליא .חלקו
האמצעי שייך למנזר הרוסי ,והצפוני לאדם פרטי )"גן אפרת"( ובו
נטוע פרדס .בכל איזור חוף רקת עצים גדולים ומצלים ,בעיקר
אקליפטוסים.
איזור עינות רקת הוא חוף ייחודי שיש לשמרו באופן מיוחד .עד היום
נשמר חוף זה באופן סביר בזכות הבעלים .מלבד "גן אפרת" שבו
המתרחצים משאירים לכלוך רב .תמ"א  13קבעה שחוף זה יישאר
שטח חקלאי אולם בשטח מסתמנת מגמת פיתוח תיירותי או אחר ע"י
יזמים שונים .יש לעצור/לכוון יוזמות אלה בטרם ישחיתו את המקום.
יש לשמר במיוחד את השרידים הארכיאולוגיים )בריכות ההרמה(
ואולי ליצור מסלול טיולים במקום.
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קרני חיטין

טבע ונוף
ארכיאולוגי
גיאולוגי

הר געש כבוי עם  2פסגות המזכירות קרניים .סלעי בזלת מתק'
איאוקן ,המלמדים על הוולקניזם לאורך הבקע.
תל ארכיאולוגי עם שרידי חומות גדולות .חלק מזירת הקרב הגדול
בין הצלבנים למוסלמים ב .-1187על המורד הצפוני – מקום קדוש
לדרוזים – נבי שועיב.
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מגדלא

ארכיאולוגי

127

מכלול
הארבל

טבע ,נוף,
גיאולוגיה,
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
גיאולוגי

סלע גדול הניצב בים )בשנות השפל הוא מחוץ למים( .לידו מצוק
גבוה שיורד לכנרת מהר הארבל .מקום זה הוכרז כשמורת חוף.
למרות שחוקית המקום צריך להיות פתוח לכל ,הוא סגור בגלל
שחופי הרחצה שמצפון לו )חוף מגדלא( סוגרים את דרך הגישה
אליו ,אשר עוברת דרכם.
מגדלא הייתה העיר הגדולה באיזור הכנרת בתקופת בית שני .בטרם גבוהה
נוסדה טבריה .היא מוזכרת פעמים רבות במקורות היהודים ובמשנה
ובתלמוד.
חפירות חשפו במקום את מרכז העיר מהתקופה הרומית והביזאנטית
ובו שרידי רחובות ,בית מעיין מפואר ,כנסיה ביזאנטית עם רצפת
פסיפס וכן בתי אמידים .כמו כן נתגלו כאן שרידי נמל העיר.
שרידי מגדלא נמצאים בחלקת אדמה שנקנתה על-ידי המנזר
הפרנציסקני בכפר נחום .הפרנציסקנים מסרבים לשתף פעולה עם
רשות העתיקות והמקום מוזנח בצורה נפשעת .אמנם יש גדר מסביב
האתר ,דבר שלכאורה עשוי למנוע את הרס העתיקות על-ידי זרים,
אולם הדבר מונע אפשרות ממטיילים לבקר במקום .בנוסף לכך
במקום שומר בדואי ,ששטח העתיקות משמש לו כמחסנים וכמרעה
לגידול צאן.
מכלול דרמטי ומגוון הכולל מצוק אדיר המתנשא מעל הכנרת ,בעל מירבית
ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם נדירים.

 127.שמורת
ארבל
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חורבת ארבל הסטורי

גבוהה

בינונית

מירבית

מהשמורות החשובות באיזור ,הכוללת ערכי נוף ,טבע וארכיאולוגיה
נדירים .מצוק סלע גבוה ,ממנו נשקפות תצפיות מרהיבות ,שרידי
יישוב יהודי עתיק עם בית כנסת מפואר" ,כפר מערות" ומצודה
מימה"ב ,חומה עתיקה על ראש הר ניתאי ,ושדות פריחת יקינתון.
למקום נקשר סיפור מלחמה וגבורה יהודית מתקופת הורדוס.
אחד ממוקדי השמורה הוא מצפה ארבל ,שייחודו במצוק התלול
הצונח ישירות מההר אל בקעת גינוסר .מצוק הארבל על רקע הכנרת
היא אחת מתמונות הנוף המפורסמות של א"י .מהמצפה נשקף נוף
מרהיב של הכנרת ,רמת הגולן ,הגליל העליון וחלק מהגליל התחתון.
הארבל היא שמורת טבע מהוותיקות בארץ ,אולם רק באחרונה הוחל
בפיתוח שבילים ומצפים בשמורה ,המתאפיין במחשבה רבה
והתחשבות בנוף ובערכי הטבע .במצפה הוקמה מרפסת תצפית
שאינה בולטת מידי בנוף .יש לשמור על החרוב המפורסם שבראש
ההר ,להוסיף צל בתצפית בגלל החום הרב בקיץ.
גבוהה
שרידי ישוב יהודי גדול שהתקיים בתקופת בית שני ,משנה ותלמוד
)מאה  8-3לספירה( .ביישוב נתגלו שרידי בית כנסת מפואר הבנוי
אבני גיר ואופייני לתקופה :בנין עם עמודים פונה לדרום -
לירושלים ,בקיר המזרחי נחצב בסלע הטבעי שער מפואר .כמו כן
נתגלו ביישוב שרידי מתקנים חקלאיים .בורות מים וקברים חצובים
בסלע.
יש להמשיך את החפירות הארכיאולוגיות .לחשוף קטעים נוספים
מהיישוב ולשחזר/לשקם את בית הכנסת ,ולהתאימו לביקור .למקום
פוטנציאל רב כאתר תיירות חשוב באיזור.
נעשתה פעולת ניקוי ושילוט ,אך יש לחדש את השלטים.
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 127.כפר
המערות
3
והמצודה

הסטורי
ארכיאולוגי

128

נחל ארבל
ומעיינותיו

טבע

129

המושבה
מגדל

היסטורי

130

בית יגאל
אלון
בוטני
מעל מערת
גולגולת בנחל
עמוד תחתון

131

מוזיאון

גבוהה

המצודה וכפר המערות ,שבתחתית המצוק ובראש המדרון הגולש
לבקעת גינוסר ,הם נקודת משיכה מרכזית בשמורה" .כפר המערות"
הוא קבוצה גדולה של מערות שהן כנראה מערות טבעיות שהורחבו
ע"י האדם ויושבו בעיקר בתקופת הבית השני .למערות מתקשר
הסיפור על יהודי ארבל וסביבתה שמרדו במלך הורדוס בשנת 38
לפנה"ס ,והסתתרו במערות לאחר שהורדוס שלח צבא לדכאם.
הורדוס הוריד את חייליו על המצוק בחבלים כדי לתפוס את
המורדים .בימה"ב הוקמה על המצוק התלול מצודה יפיפייה ,ע"י
משפחה דרוזית ששלטה בלבנון ,המצודה היא אתר ייחודי בנוף
ארצנו.
מצודת ארבל היא אחד המחדלים החמורים ביותר מבחינת שימור
באיזורנו .המצודה היפיפייה מתפוררת משנה לשנה ודבר לא נעשה
להצלתה .נכון שהיא לא קשורה "למיתולוגיה היהודית-ישראלית"
בארץ ,אבל ערכה האסתטי תיירותי עצום ולכן יש לשמרה בדחיפות.
בנוסף למצודה זו נמצאים מזרחה לה שרידי מצודה נוספת ,כנראה
חשמונאית.
הנחל ארבל מתייחד במצוקים המתנשאים משני צדדיו :מצוק הארבל גבוהה
והר ניתאי ובמעיינות הנובעים בו .בשל האקלים החם והיבש יחסית
אין כאן צמחית חורש .בחורף פורחים על המדרונות שמצדי הנחל
יקינתונים ופרחים רבים אחרים .בנחל נובעים שני מעיינות איתנים,
עין ניתאי במעלה ועין ארבל במורד .שביל הליכה נוח מוביל
מהמצודה לעין ארבל .במצוקים מקננים עופות דורסים .ציפור נדירה
שמופיעה כאן היא הצוקית.
הנחל ומצוקיו הוכרזו כשמורת טבע ,אולם בשל קרבתו הרבה
ליישוב הבדואי חמאם ,הפגיעה בחי ,בצומח ובמים שבשמורה רבה.
בע"ח רבים ניצודו ,פרות רועות בכל השטח ,המעיין משמש כמקור
מים לכל דבר כולל לרחיצת מכוניות ,ביוב הכפר זורם לנחל.
באחרונה הוסדרה מערכת איסוף מרכזית במקום בורות סופגים
והמצב החמיר .גם היישובים ארבל וכפר חיטים תורמים לזיהום.
עד לאחרונה לא הייתה מערכת ניקיון מסודרת בשמורה ,למרות
היותה אחד מאתרי הטיולים המבוקשים באיזור .לשמורה שטח קטן
יחסית ויש לטפל בה בכפפות משי .מצד אחד אין אפשרות להשאירה
במצבה ה"טבעי" ,משום שפרוש הדבר התדרדרות ,מאידך כל שביל
מצפה או שינוי שייעשה בשמורה צריך להיעשות במינימום פגיעה
בנוף.
מגדל היא אחד מאתרי ההתיישבות החשובים סביב הכנרת .המושבה גבוהה
הוקמה בשנת  ,1910בתקופת העלייה השנייה .בראשית היישוב
הוקמה כאן חווה שכללה חצר מוקפת חומה ,שמסביבה הוקמו מבני
מגורים ומשק .בשנות העשרים הורחבה המושבה לכיוון מערב
והוקמו "רחוב הראשונים" ובית מלון.
חלקים ניכרים מהחווה של מגדל פשוט נהרסו ואינם ,מן החומה לא
נותר כמעט שריד .לעומת זאת שרדו כמה מבתי החווה ומשמשים
למגורים עד היום )עובדה שאינה מאפשרת ביקור בהם( .מבנה אחד
– הצפון-מערבי שוקם באחרונה והפך למוזיאון לתולדות המושבה.
ברחוב הראשונים נשתמרו כל הבתים וכולם משמשים למגורים.
בנוסף לנ"ל קיימים מבנים ראויים לשימור כגון בית ציגלר ,עמדה
ובריכת מים .הקמת המוזיאון ושימור מבנהו היו פעולות מבורכות
אולם יש לאפשר גישה גם למבנים נוספים ולהוסיף שילוט מתאים.
במצב הנוכחי קשה מאוד לגלות בין כל התוספות את המבנים
המקוריים.
גבוהה
מוזיאון לתולדות האדם בגליל ,מציג סירת עץ עתיקה.
עצי אלה אטלנטית גדולים.

בינונית
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132

נחל עמוד
תחתון

" 132.עין
שבשבת"
1
 132.העמוד
2
 132.מערת עמוד
3
 132.מערת
גולגולת
4
 132.קני נשרים
5
 132.הסיפון
6
 133חבקוק
 133.חורבת יקוק
)חקוק(
1
 134חורבת
מינים

135

אתר ספיר
ועין טינה

טבע
ארכיאולוגי

ייחודו של קטע זה מנחל עמוד ,הזורם מהגליל העליון לכנרת הוא
במצוקי הסלע הזקופים שמשני צידיו ,בעולם החי )קינון נשרים
ודורסים אחרים( והצומח ,במערות בהן נתגלו שרידי האדם הקדמון
ושלהן חשיבות רבה לחקר הפריהיסטוריה בא"י ,וכמובן בעמוד
הניצב בתוכו .הנחל הוכרז כשמורת טבע ועובר בו שביל מטיילים
פופולרי )חלק משביל ישראל( .בנחל עמוד מצוי אחד ממפעלי הבניה
ההרואיים של הארץ ,הגיחון של המוביל הארצי.
למרות שהוכרז לפני שנים רבות כשמורת טבע עדיין מאיימות על
ערכי הטבע שבו בעיות רבות ,החמורה שבהן היא איכות וכמות
המים .בשל תפיסת המעיינות במעלה הנחל וקידוחים בסביבה ,פסקה
זרימת המים בנחל ברוב ימות השנה .יש לחדש את זרימת המים
בנחל ,מכל מקור אפשרי .המים יחזרו בסופו של דבר אל הכנרת כך
שלא יהיה הפסד למשק המים .בעיית הביוב הזורם בנחל ,בעיקר
מצפת ,מטרידה מאד ויש לפעול להפסקתה .בעיה נוספת היא
השמירה על אוכלוסיית הנשרים מפני הרעלות .יש להציג באחד
הישובים הסמוכים לנחל תצוגה נאותה שתראה את הממצאים
הפריהיסטוריים שנמצאו בנחל,
בינונית
מעיין שמעליו מתקן שאיבה עם שבשבת.

טבע ונוף

עמוד טבעי ניצב ,למרגלותיו נובע מעיין.

מירבית

ארכיאולוגי
נופי
ארכיאולוגי
נופי
טבע

מערה פריהיסטורית בה התגלו כלים מהתרבות המוסטרית ושלד
אדם קדמון.
מערה בה התגלו ממצאים פריהיסטוריים חשובים ,ביניהם גולגולת
של הומו ארקטוס.
קני נשרים המקננים בחורף על המצוק.

מירבית

מורשת אדם

גיחון ענק בגובה כ -140מ' בעזרתו חוצה המוביל הארצי את הנחל.

דתי
ארכיאולוגי
הסטורי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי

קבר קדוש ,מערות ושרידים מהתקופה הרומית.

נמוכה

מערות קבורה ובריכה מהתקופה הרומית אליה נובע מעיין.

גבוהה

טבע ונוף

עניין
טבע

גבוהה

מירבית
גבוהה

בינונית

שרידי ארמון מן התקופה האומיית ,מהמאה ה -8לספה"נ .סמוך
לחוף הכנרת ,נתגלו חומה שהקיפה את הארמון ,מכלול השער ,מסגד
וחדרים נוספים ביניהם  5חדרים שבהם נשתמרו רצפות פסיפס
מרהיבות שלמות כמעט לגמרי.
מוצע להמשיך את החפירות ,לחשוף את הארמון כולו שאינו גדול,
ולהכשירו להצגה ולקהל הרחב .לאחרונה נעשית פעולת שימור
ומחקר ע"י מכון גטי בשיתוף רשטג"ל.
גבוהה
אתר המשאבות של מוביל המים הארצי .בבטן ההר של תל כנרות
נחצבה בשנות ה -60מנהרה גדולה ובה הוצבו שלוש משאבות ענק
המעלות את מי הכנרת מגובה של  - 216.00מ' לגובה של  50+מ'
מעל פני הים התיכון .שם המים נשפכים לתוך תעלה פתוחה בה הם
זורמים בגרביטציה עד לגיחון נחל עמוד ,חוצים את הנחל וממשיכים
בתעלה עד למאגר אשכול בבקעת בית נטופה ומשם למרכז הארץ
ולדרומה .האתר כולל בנוסף למשאבות גם תחנת שנאים גדולה ,שכן
המשאבות צורכות כמות עצומה של חשמל .בשנות ה -90הוקמה
משאבה רביעית מחוץ למנהרה .בנוסף במקום מרכז מבקרים מפואר,
ומעבדות לחקר וניטור שוטף של מי הכנרת והמים הזורמים אליה
מאגן ההיקוות.
האתר מטופח מאד ,יש לשמר את המעיין שבתוכו-עין טינה ,ואת
שרידי אמת המים החצובה והחאן.
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136

תל כנרות

ארכיאולוגי

137

טבחה – עין
שבע

דתי
ארכיאולוגי
טבע

138

הר הדרשה-
הר האושר

דתי

139
140

סלע עכברה
ממערב לחאן
גיב יוסף

טבע ונוף
בוטני

גבוהה

מתנשא על גבעה סלעית מעל החוף הצפון -מערבי של הכנרת.
במקום זוהתה העיר המקראית כנרת ,שהתקיימה מהתקופה הכנענית
הקדומה עד התקופה ההלניסטית ,והעניקה לים כנרת את שמו.
נתגלו ממצאים מעניינים ביניהם שבר ממצבה )אסטלה( מאבן
שהותיר במקום אחד ממלכי מצרים בתקופה הכנענית המאוחרת,
שרידי חומה עבה ומבנים שונים.
בפסגת התל נקודת תצפית טובה אל בקעת גינוסר .צפון הכנרת
ובקעת טבחה .בתוך ההר חצובה מנהרה גדולה ובה נמצאות משאבות
מוביל המים הארצי )אתר ספיר(.
יש להמשיך את החפירות ולחשוף קטעים נוספים של העיר הקדומה.
ולאחר מכן לשקם ולשחזר אותם .וכן להכשיר נקודת תצפית
לסביבה.
תל כנרות הוא אתר ארכיאולוגי שנמצא בלב איזור תיירותי מבוקש.
הוא משלים את התמונה ההיסטורית של איזור הכנרת בתקופה שבה
האגם קיבל את שמו ,לכן חשיבותו רבה.
בקעה קטנה בצפון מערב הכנרת ,בה מרוכזים מקומות קדושים גבוהה
לנצרות ,שבהם חולל ישו על-פי המסורת הנוצרית ניסים רבים.
כנסיות עתיקות וחדשות שנבנו במקום )גרמנית ,בנדיקטינית,
פרנציסקנית וישועית( ,מהוות מקור משיכה עולמילצליינים .כנסיית
הלחם והדגים המפוארת הוקמה בתקופה הביזאנטית ,במקום בו
חולל ישו ע"פ המסורת הנוצרית את "נס הלחם והדגים" .ברצפתה
פסיפס מרהיב והיא שוקמה ב .-1982לידה הוקמו בתקופתנו מנזר
ואכסנייה .כנסיית הבכורה הוקמה בתקופה הביזאנטית במקום בו
הכתיר ישו את שמעון פטרוס ליורשו .הכנסייה ,השייכת למנזר
הפרנציסקני של כפר נחום ,שוקמה בשנות ה-30
בבקעה נובעים מס' מעיינות ,ביניהם עין נור ,מעיין גדול ומלוח,
הנובע בתוך בריכה תת קרקעית גדולה ועתיקה ,ובו נתגלה הסרטן
העיוור הגלילי ,מין אנדמי .מעיינות אחרים הם עין שבע המלוח,
תנור איוב וחמאם איוב שעליהם הוקמו בריכות הרמה עתיקות והם
כמעט יבשים עקב קידוחים להרחקת מים מלוחים מהכנרת.
בנוסף במקום טחנות קמח עתיקות ,מבנה צלבני ועוד.
באופן כללי בקעת טבחה ואתריה נשמרים היטב ע"י המנזרים בעלי
השטח .קיימת בעיה של שימור המנזר הביזנטי המיוחס למקום דרשת
ההר מעל עין נור .וכן של בית תמרה ,בית שהוקם ביזמת תמרה כהן
בשנות ה -50כחווה.
הר הדרשה )באטיטיוד( ,בו נשא ישו על-פי המסורת הנוצרית את
דרשת ההר המפורסמת שקבעה כמה מעקרונות הדת הנוצרית ,הוא
מהאתרים המקודשים לנצרות .בשנת  1937הוקמה במקום כנסייה
יפיפייה שתוכננה ע"י האדריכל האיטלקי ברלוצי .המקום מהווה
אטרקציה לאלפי תיירים מרחבי העולם כולו מדי שנה.
שימור -אין בעיה .אפשר לגזום כמה אקליפטוסים שמסתירים את
הכנסייה במבט מרחוק.
מצוק גיר תלול עם שפע מערות וכוכים .סיפור היסטורי.
אלון תבור ענק בשולי מטע אבוקדו.

גבוהה

בינונית
מירבית
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141

כפר נחום

דתי
ארכיאולוגי

142

כורזים

ארכיאולוגי

143

רמת כורזים
)בין ח' עלי
לח' צביה(
מצפה
אלמגור

בוטני

144

145
146

נוף
היסטורי

בוטני
נחל אור
משמר הירדן היסטורי

כפר נחום אולי החשוב מבין אתרי הצליינות הנוצרית שבחופי
הכנרת ,כולל מס' מוקדים:
 .1מתחם המנזר הפרנציסקני הכולל את בית הכנסת העתיק
והכנסייה הביזאנטית ומבני המנזר.
 .2הכניסה היוונית אורתודוכסית.
 .3המוזולאום.

גבוהה

בכפר נחום שכן לפי המסורת הנוצרית ביתו של שמעון פטרוס ,בו
התגורר ישו בתקופה שבה שהה באיזור הכנרת ,ומכאן חשיבותו.
נזירים פרנציסקנים שהתיישבו כאן בסוף המאה ה -19במנזר גדול,
חשפו ושיחזרו את שרידי בית הכנסת הגדול והמפואר מתקופת
המשנה והתלמוד הבנוי אבני גיר ובו תגליפים מרהיבים ,וכן את
שרידי הכנסייה שעל פיהם נבנתה בתקופה הביזאנטית על שרידי
ביתו של פטרוס )מהמאה הראשונה( .במתחם היווני אורתודוכסי,
הנמצא מזרחית למתחם הפרנציסקני ,בנוייה כנסיה יפיפייה שהוקמה
בשנת  .1935המוחזקת היטב ע"י נזיר בודד .צפונית לכנסיה נחשפו
שרידי מאוזולום מבנה קבורה מפואר שממנו שרדו רק החלקים
התת קרקעיים.
השרידים הארכיאולוגיים בכפר נחום מטופלים ע"י הנזירים
הפרנציסקנים שחפרו אותם וגם שחזרו חלקים נכבדים .קיים ויכוח
רב שנים עם רשות העתיקות לגבי צורת השחזור ,לא נראה שבעתיד
ניתן יהיה להתערב בנעשה בתחום המנזר ,באיזור היווני
אורתודוכסי ישנה יותר פתיחות ויתכן ששם ניתן ליצור שיתוף
פעולה .המתחם הפרנציסקני הומה מבקרים אולם המתחם היווני
אורתודוכסי שומר עדיין על אופי של פינת חמד .ואינו מוצף
מבקרים .יש לשמור על אופיו המיוחד של המקום .הכנסייה שבו היא
אולי המבנה היפה ביותר בחופי הכנרת והיא יכולה לשמש דגם
לבניה נכונה.
גבוהה
עיירה יהודית עם בית כנסת מתקופת המשנה ,שנחפרה ,שוחזרה
ומטופחת על-ידי רשות הגנים הלאומיים .באתר ניתן לראות שרידי
רובעי מגורים טיפוסיים לתקופה .אך גולת הכותרת הוא בית הכנסת
הבנוי כולו אבני בזלת ובהם תבליטים מרהיבים ביופיים .כמו כן
נשתמרו במקום שני עצים נדירים בגודלם )יחסית לאיזור( :שיזף
ואלון התבור .הכניסה בתשלום.
האתר מוחזק היטב ע"י רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ,יש
מקום לחשיפת איזורים נוספים באתר.
בינונית
עצי אלון תבור יחידים ברמת כורזים.
בקצהו הדרום מזרחי של מושב אלמגור מצויה נקודת תצפית
מרהיבה ובה אנדרטה לזכר אחד הקרבות הקשים והמרים שידע
צה"ל ,קרב תל מוטילה .מן התצפית ניתן להשקיף על הכנרת ,רמת
הגולן ,ובמיוחד על בקעת בית צידא .התצפית היא המקום החשוב
ביותר להסברת המאבק על המים ועל האיזור המפורז בגבול ישראל
סוריה .האנדרטה לזכר נופלי קרב תל מטילה מנציחה את הקרב
הנורא ההוא שהתחולל כאן ב -1951ונפלו בו  41לוחמים.
יש לדאוג שלא יוסתר הנוף הנפלא הנשקף מכאן ע"י בניה או
נטיעות .באחרונה הוקם באתר חניון.
דמסון כוכבי  -צמח מים נדיר ,ממזרח לדרך.
שרידי מושבה משוחזרת בחלקה שהוקמה בתק' העלייה הראשונה
ונכבשה ע"י הסורים .גלעד גדול עם שמות הנופלים.

גבוהה

מירבית
גבוהה
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ערכיות נופית
השיטה להגדרת ערכיות נופית
לאחר הגדרת יחידות הנוף חולקה כל יחידה ליחידות משנה קטנות יותר שבהן רמת ההומוגניות של
מרכיבי הנוף גבוהה יותר .הגדרת הערכיות הנופית נערכה לתת יחידות אלה שהוגדרו בתוך יחידות הנוף.
יש לציין שעקב מורכבותו הנופית של האזור לא גובשה שיטה מתמטית ולא נערך שקלול יחסי של
הקריטריונים .ההערכה הייתה על בסיס איכותי ולפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה  -בשורת
תארים כגון :עצמה ,מגוון ,דרמטיות וכד'.
קריטריונים להערכת יחידות הנוף
עצמה ,רצף וגודל  -ערך גבוה לנוף פתוח הנפרש על שטח רחב ,ללא הפרות משמעותיות.
מגוון ועושר חזותי -ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים) ,בעיקר תבליט ותכסית( תוך
שהם משתלבים זה בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.
בולטות ונוכחות  -ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים ,עמקי נחלים ,פסגות וכד'.
"דרמטיות"  -ערך גבוה לשטח שמופיעה בו ההנגדה בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש :יער ובתה,
שטחים חקלאיים בתוך צומח טבעי וכד'.
"ראשוניות"  -ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות .אמת מידה זו
מתייחסת גם למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים בנוף )קו רקיע
לדוגמה( ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל ,צבע וצורה .כך לדוגמה יכול ישוב כפרי
להשתלב בסביבתו אם נוף הבתים והצומח משתלב בצורה הרמונית עם הסביבה .לעומת זאת מחצבה
גדולה שמשאירה שטח בולט חשוף מצמחייה ופוגעת בקוי הרקיע מהווה בדרך כלל הפרה בולטת הפוגעת
בערכיות היחידה.
ייצוג אזורי טבעי ותרבותי  -ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור הכנרת.
ישנה חשיבות רבה גם לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעות תרבותית או
המקושרים לזכרונות הסטוריים חשובים .לדוגמה :הדייגים המשייטים לאורך חוף הכנרת והתשתית
המשמשת אותם הם גם בבואה לדייגים שבקרבם פעל ישוע לפני אלפיים שנים.
ייחודיות בנוף הארץ  -ערך גבוה לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ כגון :עמק נהר רחב,
נחלים שופעי מים לכל אורך השנה וכמובן אגם הכנרת שאין כמותו.
פוטנציאל שיקום והתחדשות  -ערכו של שטח יכול לעלות אם מזהים בו אלמנטים שיאפשרו בעתיד
הנראה לעין שיקום של הפרות המורידות את ערכו היום.
נצפות  -ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם של השינויים באופיו
החזותי .שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם
היא צפייה בנוף .מידת הנראות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של תת היחידה המוערכת מכבישים,
מישובים ומשבילי מטיילים .חשוב גם הנוף הנשקף מהיחידה עצמה וישנה לכן התייחסות גם לנקודות
תצפית בולטות הנמצאות בשטח היחידה.
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ערכי טבע
מטרות סקר משאבי הטבע
•

תאור ואפיון ערכי טבע בתחום תמ"א  13של אזור הכנרת.

•

הגדרת ערכיות של ערכי טבע באזור.

• גיבוש מערכת המלצות לשימור ערכי הטבע בשילוב עם ערכי נוף ומורשת האדם.
החומר שנאסף לתכלית זו מתחלק למספר פרקים עיקריים:
•

פרק הצומח  -נערך סקר צומח מקיף בשטח כולו .הסקר כלל איסוף וניתוח של מידע קיים יחד
עם סקר שטח.

•

פרק החי  -נאסף מידע כללי על בתי גידול אופייניים ליונקים בשטח הסקר ללא סקר שטח.
כמו כן אותרו על סמך ידע קיים ,ללא סקר שטח ,שטחים בעלי ערכיות מיוחדת לציפורים.

•

פרק החי והצומח בליטוראל של הכנרת – בתחום זה מופיעה סקירה כללית בלבד ,המבוססת
על מידע שנאסף ע"י דר' שריג גפני ופרופ' אביטל גזית.

פרק הצומח
שיטות עבודה  -איסוף המידע ואפיון השטח
איסוף מידע קיים
נאספו עבודות בוטניות וגיאולוגיות קודמות שנערכו באזור .כרקע מרחבי שמשו מפות בקנ"מ 1:10,000
עד  ,1:50,000יחד עם תצלומי אויר מיושרים.
סקר שדה
נערך בחורף ואביב שנת  .2000הסקר נועד להשלים את המידע הקיים ליצירת מפה שתגדיר ותאפיין את
בתי הגידול השונים בשטח העבורה .במהלך הסקר נרשמו מינים השולטים ומינים מיוחדים :נדירים או
מוגנים .במספר מקומות המייצגים טיפוסי צומח או בתי גידול ,נערכה גם רשימת מינים מפורטת.
חלוקת השטח ליחידות צומח טבעי וסוגי תכסית אחרים  /תיעוד אתרי צומח ייחודיים
על פי ממצאי הסקר ,חולק השטח ליחידות ,שכל אחת מהן הומוגנית פחות או יותר בצורת הצומח והמינים
השולטים בה .רמת הפירוט של יחידות הצומח נקבעה במגמה לענות על שתי מטרות:
א .ייצוג מיטבי של מגוון צורות הצומח הקיימות בשטח.
ב .יצירת אפשרות לשילוב עם שכבות המידע האחרות ,ליצירת תמונת ערכיות בעלת השלכה
מעשית.
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הגבולות בין יחידות הצומח נקבעו בעזרת תצלומי האוויר וסומנו על גביהם .כמו כן ,סומנו על תצלומי
האוויר ,גבולות של צורות תכסית מעשה ידי אדם :שטחים בנויים מסוגים שונים ,שטחים חקלאיים ,מקווי
מים מלאכותיים ,ושטחי נטיעות .סה"כ הוגדרו בתחום הסקר כ -1000יחידות צומח ותכסית.
סווג יחידות הצומח לטיפוסים בעלי מאפיינים משותפים.
יחידות הצומח והתכסית סווגו ל -23טיפוסים ,מתוכן  18טיפוסים של צומח טבעי ,שכל אחד מהם מאופיין
בתצורת הצומח ,אחוזי כיסוי ובמינים השולטים בה .תאור טיפוסי הצומח והתכסית יופיע להלן.
אפיון השטח  -תאור מצאי הצומח
תחום הסקר כולל מגוון רחב של בתי גידול ,הנבדלים זה מזה בתכונות רבות:
מסלע – סלעי בזלת וסוגים שונים של סלעי משקע .הקרקעות המתפתחות עליהם שונות בהתאם.
טופוגרפיה – בקעות ,מדרונות במפנים שונים וברמות תלילות שונות ,מצוקים ורמות.
גובה מעל פני הים – הגבהים המוחלטים בתחום הסקר נעים מ -200מ' מתחת לפני הים ועד ל -700מ' מעל
פני הים.
בתי גידול רבים קשורים למים :מעיינות ,נחלים זורמים בעוצמות שונות וחופי הכנרת.
על בתי הגידול השונים מתפתח מגוון גדול של חברות צמחים וטיפוסי צומח :חברות צומח עשבוני ,בתות
למיניהן ,גריגות ,סוואנה ,יער פארק ,חורש ,וכמובן צורות שונות של צומח גדות :בנביעות ,בנחלי אכזב
ואיתן ולחופי הכנרת.
על מנת לתאר את כל המגוון הזה באופן שניתן יהיה לשלבו עם שכבות מידע נוספות ,חולק כל השטח
ליחידות צומח שכאמור סווגו למספר מצומצם יותר של טיפוסי צומח אופייניים .להלן תיאורם:

טיפוסי הצומח הטבעי שהוגדרו בתחום הסקר
 .1צומח עשבוני – חברת שעורת הבולבוסין ושבולת שועל נפוצה
על מפת הצומח ,מוגדרים שלושה אזורים של צומח עשבוני :על רמת הגולן ,בצפון רמת כורזים ,וברמת
רזים שבמורדות הרי צפת .באזורים אלה מהווה הצומח העשבוני  95%ומעלה מכלל הצומח .אולם,
הצומח העשבוני מהווה מרכיב חשוב ,גם ברבות מיחידות הצומח האחרות בתחום הסקר :בסוואנה ,בגריגת
שיזף השיח ,באחדות מן הבתות וביער הפארק ,בייחוד פארק אלון התבור.
הצומח העשבוני באזור מגוון במינים ,מהם עשרות המוגדרים כנדירים ,כנמצאים בסכנת הכחדה ,או
כמוגנים ,.במקומות בהם הוא מתקיים ללא הפרעות קיצוניות ,הוא יוצר כיסוי של  ,100%עם ביו מסה
גבוהה .המין השולט ברבים מן השטחים הוא שעורת הבולבוסים )פה ושם ישנם כתמים בשלטון זקנן
שעיר( אליו מתלווים מינים שונים ,לדוגמא:
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ממשפחת הדגניים :ציבורת ההרים ,שעורת התבור ,שבולת שועל נפוצה ,זון אשון ,זנב שועל מצוי ,
עוקצר מצוי ומיני ברומית.
ממשפחת ה פרפרניים :סוגי תלתנים ,אספסות וכליינית מצויה.
ממשפחת מהמורכבים :ניסנית דו קרנית ,אזנב מצוי ,מררית מצויה ,עולש מצוי ,ומהמורכבים הקוצניים:
חוח עקוד ,קורטם מכחיל.
ממשפחת הסוככים :גזר קפח ,שומר פשוט ,שערור שעיר ,מסרק איברי ,חרחבינה מכחילה.
על אלה נוספים עוד מינים רבים ונציגי משפחות שונות .הרכב המינים שונה מאזור לאזור על פי המסלע,
הטופוגרפיה ,הגובה ,ולחץ הרעייה .כמו כן ניכרים שנויים בולטים בהרכב המינים בין שנה לשנה ,כנראה
בהשפעת מזג האוויר.
עם הצומח העשבוני נמנים גאופיטים רבים :הנפוצים בהם :כלנית מצויה נורית אסיה ,חצב מצוי ,סוגים
שונים של כרכומים ,צבעוני ההרים במדרונות צפוניים ,רקפת מצויה באזורים סלעיים ,נרקיסים במקומות
סלעיים ובערוצי "אכזב" .הנדירים בהם :חלמונית גדולה ,אירוס הגלבוע ,אירוס הגולן ,יקינטון מזרחי,
שום שחור .כמו כן יש שפע ומגוון של המיקרופטופיטים :עירית גדולה ,כלך מצוי ,עכובית הגלגל ,צמר
מעובה ,מיני בוצין מיני קיפודן ורבים אחרים.
" .2בתת סלעים" – בתת כתלה חריפה ,מציץ סורי ,זקנן שעיר וסירה קוצנית.
חברת צומח זו מופיעה במדרונות סלעיים ובמצוקי גיר קשה במפנים לא צפוניים .בצורתה המלאה
והאופיינית היא מופיעה רק במערב האזור ,בגליל העליון והתחתון .במיטבה ניתן למצוא אותה במצוקים
המזרחיים של צוק ארבל ,במצוקים המזרחיים והדרום מזרחיים של הר ניתאי ,במצוק המערבי של סלע
עכברה ובמצוקים של נחל כינר . .בדרום הגולן ,בעיקר באזור נחל כנף ,אפשר למצוא במפנים צפוניים,
גיריים ,כתמים בשלטון סירה קוצנית .,ובמפנים דרומיים ,בזלתיים או גיריים ,יש פה ושם כתמים קטנים
בשלטון זקנן שעיר .אלה ואלה ,קטנים מכדי להיות מיוצגים במפה.
בני שיח נוספים הנפוצים בחברה זאת הם :זוטה צפופה ,אזוב מצוי ,צמרנית הסלעים ,בלוטת הסלעים
ואחרים .כיסוי בני השיח בדרך כלל מגיע ל .-50%-30בניהם ניתן למצוא מינים חד שנתיים כגון כרמלית
נאה ,דגנים שונים ,כלך מצוי )המיקריפטופיט( ,וכן דגניים רב שנתיים כגון זיפנוצה ריסנית או קנכרוס.
כיסוי הצומח הכללי ,על פי רוב ,אינו עולה על . 70%-60
" .3בתת מדרונות" – בתת מרווה ריחנית ,קיפודן מצוי ,ובלוטה גלונית
חברת צומח זאת מופיעה במיטבה במדרונות גיריים ,מערביים וצפוניים ,בדרום הגולן .במדרונות
המזרחיים ,הבזלתיים ,של רמת כורזים ,היא מופיעה ללא נוכחות המרווה הריחנית ,ועם נוכחות משמעותית
יותר של שרעול שעיר .ינבוט השדה הוא מלווה שיחי מצוי בחברה זאת .כיסוי המינים השולטים הוא -30
 . 60%מינים רבים של חד שנתיים ,גאופיטים ,והמיקריפטופיטים כגון :עירית גדולה ,קיצנית צפופת עלים,
חבלבל השיח ,פרע מסולסל ואחרים ,ממלאים את הרווחים שבין המינים השולטים ,ולפחות באביב אפשר
למצוא כיסוי צומח מלא.

64

" .4בתת מצוקים" – חברת חלבלוב מגובשש ,שרביטן מצוי ,אלה אטלנטית ,חרוב מצוי ,שקד קטן
עלים.
בדרום רמת הגולן ,מאפיינת חברה זאת את מצוק הבזלת שבראש המדרון ,ממצוקי האון ועד נחל סמק.
בגליל התחתון ,מופיעה צורת הצומח הזו במצוקי הגיר הקשה של נחל עמוד התחתון )מדרום לכביש עמיעד
 פרוד( ,בקיר הצפוני ,גם הוא גיר קשה ,של צוק ארבל ,ובמדרונות של רמת סירין .כמו כן היא נמצאתבקירות המצוקיים של שני עברי הירדן ההררי .
המינים העיקריים בחברה זו הם שיחים :חלבלוב מגובשש ושרביטן מצוי וביניהם מינים עשבוניים אפיינים
לסלעים וכיסי קרקע שבניהם ,כגון :זקנן שעיר ,וכרמלית נאה .יחד עמם ,מופיעים גם מיני עצים :אלה
אטלנטית ,שקד קטן עלים ,חרוב מצוי ולבנה רפואי .בבית הגידול הזה ,הם אינם מפתחים צורת עץ ,אלא
מופיעים כשיח זקוף או משתלשל .במקומות רבים עשיר בית גידול זה ברקפת מצויה )למשל במצוק מבוא
חמה ובמצוק כפר חרוב .במצוק מבוא חמה ובמצוק ואדי אבו זיתון )מערוצי ואדי סמק( ,גדלה חלמונית
גדולה וסתוונית היורה .במצוקי הגיר ,בגליל ,משולבים בחברה זאת גם מרכיבי "בתת הסלעים" .בקיר של
צוק ארבל מתקיימת "בתת מצוקים" מגוונת במיוחד ,הכוללת גם מינים נדירים ,כגון :דרדר נאה ,לוענית
פינר ,צפורן משתלשל  .מיני העצים הצומחים מן הקיר גדולים במיוחד ומגיעים ל  3-2מטרים ,ועל מיני
העצים שנמנו קודם ,נוספת גם אלה א"י.
" .5בתת קירטונים" – חברת מלחית אשונה ורותם המדבר
חברה זו ,אפיינית בעיקר למפנים הדרומיים של מדרונות הגיר והקרטון בדרום הגולן .בין מלוויה נמצאים:
זקנן שעיר ,מלענן מצוי ,קדד קדוש ,בין בני החלוף בולטים :בצלצייה ארץ ישראלית ומגוון חד שנתיים:
מלעניאל מצוי ,שלח ספרדי טופח נאה .קדד נאה ואחרים .צפיפות הצומח תלויה בתלילות המדרון  :על
מדרונות תלולים או מצוקיים תלויים פרטים בודדים של שני המינים השולטים .ככל שהמדרון יותר מתון,
גדלה צפיפות שני המינים  ,עד כדי כיסוי של  50%-40ומתרבים המלווים בני החלוף .במדרונות מתונים,
משתלבים גם מרכיבי "בתת מדרונות" ,וכסוי הצומח הכללי יכול להגיע ל.-100%
בקצה הדרומי של תחום הסקר ,במדרונות נחל חגל הבנויים סלעי משקע – קיים שילוב בין מרכיבי ארבע
הבתות  -רותם המדבר ,מלחית אשונה ,מרווה ריחנית ,סירה קוצנית ,אלה אטלנטית ,שרביטן מצוי,
ובמפנים הדרומיים – מלווה שלהבית קצרת שפה
" .6בתת חולות" – חברת שמשון סגלגל ומלענן מנוצה.
מדרום מזרח לעין גב יש מחשוף יחודי של אבן חול ,המכונה "חולות עין גב" .על מחשוף זה מתפתחת
בתה בעלת הרכב צמחים חריג מאד באזור ,הכולל נציגים של אזורי חול במישור החוף וצפון הנגב .המינים
השולטים בה הם שמשון סגלגל ומלענן מנוצה ,ומלווים אותם מינים אופיינים לחול כגון כרוב החוף .חברה
זו מופיעה במפנים דרומיים ומערביים .במפנים הצפוניים של אותן גבעות ,הקרקע גירית יותר ,ושולטת
בהם "בתת המדרונות".
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" .7גריגת ספר פתוחה" – חברת שיזף השיח וצחנן מבאיש.
חברה זאת מופיעה במקומות רבים ,בשולי סוואנת השיזף המצוי ,מעליה ,במקומות שהמדרון תלול יותר
ודל באדמה ,כמו למשל במדרגה התחתונה במדרונות של דרום הגולן ,או ,גבוה יותר מעל פני הים ,בבקעת
יבנאל ,וסביבות קרני חיטין
זוהי גריגה פתוחה " -גריגת פארק" .כיסוי השיחים בה  30 – 20אחוזים ובשאר השטח צומח עשבוני
מגוון .לפעמים מהווה שיזף השיח מרכיב שיחי בלעדי ולפעמים מלווה אותו הצחנן המבאיש .במדרונות
בזלתיים ,משתלבים ביחידת צומח זו מרכיבי "בתת מדרונות".
 .8גריגה ים תיכונית – חברת קידה שעירה ,עוזרר קוצני  ,אשחר א"י ,ואלת המסטיק
זוהי גריגה צפופה על פי רוב .כסוי השיחים מהווה בין  50ל 100 -אחוזים .בצורתה האפיינית מופיעה
חברה זאת בעיקר באזורי גיר בגליל התחתון .באגן נחל ארבל ,בעיקר במדרונות צפוניים של צוק ארבל
והר ניתאי ,מופיעים כתמים ,בהם מהווה קידה שעירה כ 90% -מהצומח השיחי ,ומלווים אותה עוזרר
קוצני ואשחר א"י .השיחים מלווים במגוון חד שנתיים ממשפחות שונות )מעט דגניים( ,וגיאופיטים:
כלנית מצויה ,נורית אסיה וצבעוני ההרים .מאזור חוקוק צפונה ומערבה ,מופיעה גריגה מגוונת יותר:
בשטחים שבשלטון עוזרר קוצני ,אשחר א"י ,וקידה שעירה ,מגיע הכיסוי השיחי ל.100% - -80%
בשטחים שבשלטון אלת המסטיק ,הכיסוי השיחי הוא  . 70% - 50%במדרונות דרום הגולן קיימים
פרטים בודדים של אשחר א"י )בסלעי גיר( ועוזרר קוצני )בבזלת(  ,ובמדרונות גיריים ובזלתיים של
הנחלים סמק ,כנף ודליות ,יש כתמים של קידה שעירה אולם אלה קטנים מכדי להופיע במפה.
 .9סוואנה  -חברת השיזף המצוי
חברה זו אפיינית למדרונות מתונים הפונים אל הכנרת מכוונים שונים ,על סוגי מסלע וקרקע שונים .כמו
כן היא שולטת במדרונות מתונים ובערוצים רחבים ופתוחים ,של נחלים הזורמים אל הכנרת ,ואל הירדן
שמדרום לה .במדרונות תלולים יותר ,או דלי אדמה ,מחליפות את הסוואנה בתות שונות ,או גריגת שיזף
השיח.
בצפון האזור ,המדרונות אל הכנרת מתונים יותר ולכן חלקים נרחבים מתוכם מכוסים סוואנה .עם העלייה
בגובה וההתרחקות מהבקע ,היא מוחלפת בהדרגה בסוגים שונים של יער פארק .אך גם שם ,בשטחים פחות
סלעיים ובעלי יותר אדמה ,ניתן למצוא כתמים של שיזף מצוי.
בדרום האזור ,המדרונות אל הכנרת תלולים יותר ,לכן מעטים בהם יחסית שטחי הסוואנה .במזרח הכנרת.
ניתן למצוא אותה בעיקר למרגלות מדרונות הגולן ,וממערב לבקע ,ניתן למצוא אותה בעיקר בנחל יבנאל
ומדרונותיו.
השיזף המצוי מכסה בדרך כלל בין  20%ל 30%מכלל שטח הסוואנה .המרחב שבין העצים ,מכוסה בצומח
עשבוני עשיר בביומסה ומגוון במינים .לפעמים משולב בחברה גם שיזף השיח.
בשולים הדרומיים של בקעת יבנאל נמצאת "חורשת יעלה" שהיא ריכוז של שיזפים עתיקים וגדולי ממדים.
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 .10יער פארק מגוון – חברת אלה אטלנטית ,חרוב מצוי ,שקד קטן עלים ,לבנה רפואי ומעט אלון
התבור
חברה הזו נפוצה בחלק הצפוני של תחום הסקר ,בעיקר בגליל התחתון )אלה עתיקה ברמת סירין ,מרמזת,
אולי ,על תפוצה יותר נרחבת בעבר?( .בגולן תופסת יחידה זו שטח מצומצם בלבד .כיסוי העצים ביער
הפתוח הזה הוא  . 20%-50בין העצים גדלים מרכיבי גריגה ,בתה ועשבוניים .הרכב מיני העצים שונה
ממקום למקום .לדוגמה –:בגבעות חוקוק ומשני עברי נחל עמוד ,שולטת אלה אטלנטית ,בהר רביד שולט
חרוב מצוי ,במדרון המזרחי של נחל עכברה שולט שקד קטן עלים ,במדרונות הנחלים סמק ,כנף שפמנון
ודליות ,המין השולט הוא על פי רוב לבנה רפואי ולפעמים שקד קטן עלים.
 .11יער פארק אלון התבור
יער פתוח ,שהמרכיב העצי הכמעט בלעדי בו ,הוא אלון התבור .בתחום הסקר ,היער הגדול ביותר מסוג
זה ,הוא יער יהודיה ,המשתרע מצפון לנחל דליות ועד מערבה לנחל משושים ומשולי בקעת הבטיחה ועד
אזור קצרין .יער קטן בהרבה נמצא גם במורדות הצפוניים של שלוחת לביאה ,מדרום לנחל כנף עליון.
בגליל התחתון ,ניתן למצוא יער פארק אלון התבור בראש הר כור ,במפנה הצפוני שלו ,ומעט מערבה לו,
ממערב למפגש נחל עכברה ונחל עמוד.
ביער יהודיה בולט מאד הקשר בין גלי אבנים עתיקים לבין אלון התבור .האלונים צומחים רק בגלי
האבנים .את המרחב שבניהם תופס צומח עשבוני מגוון  ,עשיר במיני דגניים בעיקר שעורת הבולבוסין,
שעורת התבור ושבולת שועל נפוצה .בשולי היער אפשר למצוא פרטים בודדים של אלה אטלנטית
ובכתמים שטוחים ללא סלעים ובעלי אדמה עמוקה יותר )שטחים חקלאיים בעבר?(  -שיזף מצוי .שטחים
אלה ,על פי רוב ,עשירים מאד בכלניות ,בעוד שגלי האבנים עשירים מאד ברקפת מצויה.
במורדות שלוחת לביאה ובמורדות דרומיים של נחל דליות ,צומחים אלוני התבור בריכוזי סלעים
ובולדרים ,וסביבתם הקרובה עשירה ברקפת מצויה )יש שם פרטים של גביעונית הלבנון(
בהר כור שבגליל ,בית הגידול של פארק אלון התבור ,הוא מאד טרשי .בכיסי הקרקע שבין הטרשים,
גדלים מלווים עשבוניים :שעורת הבולבוסין  ,חפורית הפקעים ,דלעת הנחש הסורית ואחרים.
 .12גריגה  -פארק
גריגה ים תיכונית ,שבה מופיעים בדלילות ,עד  10%כיסוי ,מרכיבי יער פארק מגוון ,על פי רוב אלה
אטלנטית וחרוב מצוי .צורה זו מצויה בגליל התחתון .ניתן להניח שהיא שלב בהתחדשות "יער פארק
מגוון".
.13סוואנה – פארק
טיפוס צומח ,שמשולבים בו מרכיבי הסוואנה -השיזף המצוי ,עם מרכיבי יער הפארק המגוון .צורה זאת
מצויה בעיקר בגליל התחתון ,בחלק הצפון מערבי של אזור הסקר .השיזף המצוי מופיע שם ,על פי רוב,
יחד עם אלה אטלנטית ,חרוב מצוי ושקד קטן עלים.
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בגולן מופיעה יחידה זאת בשטחים מצומצמים ,בעיקר במדרונות הנחלים שבין סמק לדליות .שם ,משתלב
השיזף המצוי עם לבנה רפואי או אלון התבור .כיסוי העצים ביחידת הצומח הזו מגיע עד  30%ושאר
השטח מכוסה על ידי מרכיבי גריגה ,בתה ועשבוניים בהרכבים משתנים.
 .13חורש – חברת אלון מצוי ומלוויו :אלה ארץ ישראלית ,אלה אטלנטית ,חרוב מצוי .אלון תבור,
לבנה רפואי
בגליל התחתון מופיעה חברה זו מרכס ממלח וצפונה ,בעיקר במפנים צפוניים :בנחל צלמון תיכון ,בגבעת
עצה ,בהר חבקוק ,הר לבנים ,נחל לבנים ,הר קדרים ,נחל חנניה ,והר עמיעד.
בגולן ,שטחי החורש בתחום הסקר מצומצמים ביותר :חלקים ממדרון דרומי של נחל דליות עליון ונחל
גמלא  ,וכתם קטן ומיוחד  ,חריג מאד מסביבתו ,בדרום הגולן  -מדרום לאום אל קנטיר ,ממזרח לנחל סמק.
אחוז כסוי העצים בתצורה זאת נע בין כתמי חורש בהר עמיעד ,ל 50% -במזרח רכס ממלח ועד 100%
במרבית המדרונות האחרים.
בלב החורש הקטן באום קנטיר שבגולן ,נמצאת בריכה עונתית רדודה באורך של כ –  50מ' ורוחב כ -10
מ' ובה צמחי גדות ,כגון גומא חום ודמסון כדורי.
 .14צומח גדות עשבוני שיחי – חברת שיח אברהם ועבקנה שכיח ,חברת סמר ימי וגומא חלקלק,
חברת הרדוף הנחלים ופטל קדוש
חברת שיח אברהם ,מאפיינת ערוצים של נחלי אכזב ,המזרימים מים בעת שטפון ומספר ימים אחריו ,בעלי
תשתית סלעית .במקומות רבים היא עשירה מאד בנרקים מצוי ,בעיקר באזורי הבזלת.
חברת סמר ימי וגומא חלקלק מאפיינת נביעות או מסילים שהזרימה בהם מאד איטית ,או כמעט לא קיימת,
בעלי תשתית טינית .חברה זו מצטיינת במגוון מינים :קנה מצוי ,מיני גמאים ,נענה משובלת ,ערברבה
שעירה .מדד זוחל ,כרפס הביצות ,גרגיר הנחלים )מינים נדירים :כף צפרדע אזמלנית ,דמסון כוכבני( הרכב
המינים משתנה ממקום למקום.
חברת הרדוף הנחלים ופטל קדוש מופיעה בנחלים בעלי זרימה עונתית ובנחלי איתן קטנים יחסית .יש לה
צורות שונות של מופע .במקומות אחדים אפשר למצוא "יער הרדופים" בגובה  3-4מ' ,במקומות אחרים
סבך פטל בלתי עביר ,יש מקומות בהם הם מלווים בנציגי חברת הסמר והגומא.
 .15צומח גדות עצי – חברת ערבה מחודדת ,דולב מזרחי ,ומילה סורית
צורת צומח זו מופיעה בנחלים הזורמים הגדולים שבצפון האזור .זוהי צורת השיא של צומח הגדות .היא
מאופיינת וקרויה על שם מיני העצים ,אולם הרכב הצומח כולל נציגים רבים של צומח גדות עשבוני ושיחי.
לפעמים משולבים בה פליטי תרבות כגון גפן ,תאנה ,איזדרכת,
שני מיני עצים נדירים באזור ,נמנים עם קבוצה זו ,למרות שאינם קשורים בהכרח לנחלי איתן:
א .אולמוס שעיר המופיע באתר אחד – בעיינות חוחה.
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ב .צפצפת הפרת  -בנוסף להופעתה בנחל סמק ובגדת הירדן הדרומי ,נחלים זורמים גדולים ,היא
מתקיימת גם בעיינות תועינה שמדרום לנחל סמק ובנחל חגל .בשני אתרים אלה ,אין זרימה
עילית קבועה ,אלא רק שטפונית.
 .16צומח גדות  -חברת אשל הירדן
בצורתה הותיקה ,הרב שנתית ,מופיעה יחידה זו בדלתת נחל כורסי .באזור בית הבק -מזרחה לשפך הירדן
לכנרת ובירדן הדרומי ,בין אפיקים למנחמיה .שם נמצאים כתמים בנוכחות כמעט בלעדית של אשל –

מליחות עליו עושה את סביבותיו לסטריליות ,כמעט ואינה מאפשרת צמיחה של מינים נוספים בתחומיו.
שנים רצופות של מפלס כנרת נמוך ורצועת חוף חשופה ,הרחיבו מאד את תחומי האחזותו של אשל הירדן.
ניתן למצוא אותו ,באחוזי כיסוי שונים ,כמעט בכל חופי הכנרת ,משולב עם מרכיבי צומח עשבוני שיחי,
לפעמים רק עם עבקנה שכיח ,או קנה מצוי.
קרוב לודאי שהחברה הזו כוללת מינים נוספים כמו אשל א"י ואשל היאור .בעבר הוגדר במוצא הירדן מן
הכנרת אשל הכנרת הנדיר מאד .הגדרתם המדויקת של מיני האשל דורשת עבודה מיוחדת.
 .17צומח חוף הכנרת – חברת קנה מצוי וסוף מצוי
חברה זאת מתפתחת על שטחי חוף טיניים – חוליים ,הנחשפים בעת ירידת מפלס הכנרת .במיטבה ,ניתן
למצוא אותה בחופי בקעת בטיחה ,בחופי בקעת גינוסר ובחוף הדרומי של הכנרת וממוצא הירדן עד אחרי
חוף קיבוץ מעגן .תנודות במפלס הכנרת גורמות לכך שיתקיימו בה שלבים שונים של סוקצסיה ,בהתאם
לפרק הזמן שחלף מאז נחשף החוף ,והודות לכך – מגוון מינים גדול :בשלבים ראשונים ימצאו :ביצן
מכסיף ,אפרורית מצויה ,גומא חלקלק ,גומא חום ,ועוד רבים אחרים .אחר כך  -דחנן קיפח ,אחריו גומא
צפוף וגומא הפרקים ,סוף מצוי ,קנה מצוי ,אשל הירדן ופלגית שיחנית .אם תהליך ההצפה אינו מתקיים
במשך מספר עונות ,משתלטים ארבעת המינים האחרונים ויוצרים סבך צפוף .כאשר עולה מפלס הכנרת
והשטח כולו מוצף ,משמש הסבך הזה במשך מספר חדשים ,עד להרקבו ,מקום מסתור והטלה למיני דגים
ובע"ח נוספים) .ענפי אשל שהתבסס ,יתקיימו במים מספר שנים בטרם ירקבו(
טיפוסי צומח נטוע וחקלאי שהוגדרו בתחום הסקר
 .18נטיעות בוגרות
עץ הנטיעות העיקרי באזור הוא אקליפטוס .נוספים עליו שיטה ארוכת עלים ואורן ושרידי בוסתנים
נטושים ,בעיקר כרמי זית .באתרים בודדים נטעו עצי בר :אלון תבור ,אלה אטלנטית ,כליל החורש וחרוב
מצוי .מצפון לעין גב  -שרידי נטיעות משנות השלושים ובהם ,בנוסף לאורנים וחרובים ,שיטה סלילונית
וזקום מצרי .באתרים רבים לחוף הכנרת ,בבקעת הבטיחה ובמוצא הירדן מן הכנרת יש אקליפטוסים
מפותחים במיוחד .שטחים נרחבים מיוערים במדרונות רכס פוריה ,במדרון רכס סירין – מעל מנחמיה,
ובדרום הגולן ,מעל תאופיק .ליד ישובים רבים נטועות חורשות קטנות .בגולן נותרו חורשות בכפרים
נטושים .ברמת כורזים נטעו ריכוזי אקליפטוסים קטנים כפינות צל לבקר בשטחי המרעה של חוות המרעה
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כרי דשא .ביער שוויץ שבמורדות רכס פוריה ,ריכוז כלניות אדומות וצבעוניות ,מהיפים בארץ .בחורשות
הנטועות שמתחת אכסניית פוריה ,במפנים הצפוניים של ערוצי הנחלים ,ריכוז עשיר במיוחד של רקפת
מצויה ,כלנית מצויה וצבעוני ההרים.
 .19נטיעות צעירות
בקבוצת הצומח הזאת נכללים שטחים שנטעו והצמחים עדיין אינם בולטים באופן משמעותי על פני השטח
וכן שטחים נטועים בשיחים .כאלה מצויים הרבה במדרונות רכס פוריה ,מדרום להר ברניקי וממזרח לכנרת
 מצפון לנחל סמק. .20חקלאות
החקלאות תופסת שטח נכבד מתחום הסקר .רוב שטחן של הבקעות סביב הכנרת נטוע .הגידולים
העיקריים הם :תמרים ,בננות מנגו פרדס ומעט זיתים )מעט ליצ'י( .המדרונות המדורגים :דרום מדרון רכס
פוריה ,המדרונות הצפון מזרחיים בין נחל סמך לנחל דליות ,המדרונות הצפון מערביים בין נחל ארבל
לירדן מעובדים באופן חלקי .גם הם בחקלאות מטעים ,הגידולים העיקריים :פרדס ,מנגו וזיתים .הבקעות
והרמות הגבוהות יותר ,המרוחקות מן הכנרת )רמת סירין ,בקעת יבנאל ,גבעות חקוק ,דרום רמת הגולן(,
מעובדות ברובן בגידולי שדה.
טיפוסי תכסית אחרים שהוגדרו בתחום הסקר
 .21מאגרים ,בריכות חמצון ,בריכות דגים
רבים מהם מהווים מוקד משיכה לעופות החורף ולחובבי מים קבועים .יש להם תפקיד חשוב בהיותם מקווי
מים חליפיים לנחלי איתן בריכות טבעיות וסבך שנעלמו כתוצאה מפעילויות ניקוז ,שאיבה והסדרת נחלים.
ניתן לכן לייחס להם ערך גם מנקודת ראות של שמירת טבע.
 .22ישוב  ,מבנים משקיים ,תיירות
בתחום הסקר ישוב עירוני אחד בלבד – טבריה .השאר ישובים כפריים :קיבוצים ,מושבים ,ישובים
קהילתיים ,כפרי נופש ושני כפרים ערביים.
.23מחצבות או חפירות אחרות
הפרות משמעותיות של פני השטח כגון מחצבות ואתרי סילוק פסולת מוצקה.

70

71

72

ערכיות הצומח
הגדרת ערכיות יחידות הצומח – שיטת עבודה
יחידות הצומח הוערכו בעזרת המדדים הבאים:
 .1נדירות – ככל שחברת הצומח המאפיינת את היחידה נדירה באזור ,או בארץ ,היא ראויה להערכה
גבוהה יותר.
 .2כושר השתקמות לאחר פגיעה – ככל שצורת צומח תתקשה יותר ,או תזדקק לזמן רב יותר על מנת
להשתקם מפגיעה ,חשובה יותר ההגנה עליה ולכן היא ראויה להערכה גבוהה.
 .3מגוון המינים – ככל שמגוון המינים ביחידת הצומח גדול יותר היא ראויה להערכה גבוהה יותר.
 .4נוכחות מינים נדירים ו  /או מינים מוגנים – ככל שיחידת הצומח עשירה יותר במינים כאלה ,היא
ראויה להערכה גבוהה יותר.
 .5מופע "מיטבי" של טיפוס הצומח – יחידת צומח המייצגת מופע מיטבי של טיפוס הצומח אליה היא
משתייכת ,ראוייה להערכה גבוהה.
 .6אפיון – צורת צומח אופיינית לאזור ראויה להערכה בהיותה מייצגת את אופי הצומח הנפוץ ,העיקרי.
 .7ערך חינוכי תרבותי – ככל שבית הגידול והצומח בו יכולים לבטא ערכים סביבתיים ,או לשמש כלי
להקניית ערכים אלה.
 .8מידת ההפרה  -ככל שמידת ההפרות בשטח )דוגמאות :דריכה מאסיבית או תנועת רכב בחלקים
ניכרים של השטח( גבוהה יותר כך ערכו נמוך יותר.
 .9מפגעים שקיימים בו כיום – ככל שהמפגעים )פסולת מסוגים שונים לדוגמה( חמורים יותר ,כך ערכו
נמוך יותר.
 .10מיקום היחידה ברצף הטבעי – ככל שהסביבה "עוינת" יותר כך ערכה של היחידה נמוך יותר.
ערכיות הצומח בכל תחום הסקר גבוהה מאד .מגוון המינים הגבוה ברוב יחידות הצומח ,ריבוי הגיאופיטים,
המינים המוגנים והמינים הנדירים ,ריבוי תצורות הצומח זו בצד זו ,עושה את האזור כולו רגיש ופגיע
לפיתוח .לדירוג השטחים בתוך האזור עצמו נעשה שימוש בסולם ערכיות בן ארבע דרגות :מדרגה )(5
ערכיות גבוהה ביותר ועד לערכיות בינונית ) .(2האזורים החקלאיים מהווים קטגוריה נפרדת .בתוכם
הוגדרו השטחים בבקעת הבטיחה כשטחים חקלאיים בעלי חשיבות אקולוגית מיוחדת בגלל המרקם הייחודי
אליו הם שייכים.
בתהליך הערכת ערכיות הצומח בסקר הכנרת ניתן משקל גבוה במיוחד לנדירות באזור ובארץ ולכושר
ההשתקמות מפגיעה .שלושה מדדים נוספים הוגדרו כבעלי חשיבות שנייה במעלה והם :מגוון מינים,
נוכחות מינים נדירים או מוגנים ומופע מיטבי של הצומח באותה יחידה.
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ערכיות הצומח – עיקר הממצאים
ערכיות גבוהה ביותר )(5
צומח גדות עצי – נחלי איתן נדירים בארץ וכך גם הצומח המתפתח על גדותיהם .אם יפגעו העצים ,ספק
אם יוכלו להשתקם.
יער פארק אלון התבור – מיער זה שכיסה בעבר שטחים נרחבים בצפון הארץ בכלל ובאזור הכנרת בפרט
)ברוך  (1987נותרו רק כתמים מעטים .שנים ארוכות יעברו עד שיער כזה יחדש את עצמו לאחר פגיעה,
אם בכלל.
חורש אלון מצוי  -בתחום הסקר צורת צומח זו היא נדירה ,בעיקר בצד הגולן .גם היא קשה לשיקום,
בודאי בתנאי אזור זה.
צומח גדות של חברת אשל הירדן – אשל הירדן נפוץ למדי בשטחים שנחשפים עם ירידת מפלס הכנרת,
אולם יער של אשלים ,כפי שמופיע מצפון לבית הבק ,בדלתת נחל סמק ,ועל שפת הירדן מצפון למנחמיה,
הוא צורה נדירה מאד ומייצגת נוף צומח שכמעט נעלם.
צומח חוף הכנרת  -צומח גדות של סבך הקנה המצוי ,הסוף המצוי ומיני הגמאים ,המתפתח בחופי הכנרת
עם ירידת המפלס ,על כל מגוון מיניו ושלבי הסוקצסיה המשתנים שלו ,הוא בית גידול ייחודי לאזור .מעבר
לערכו הבוטני של טיפוס זה יש לו תפקיד משמעותי באקולוגיה של הכנרת )ראה פרק הליטוראל(.
"בתת החולות" -יחידת צומח זו חריגה מאד באזור זה ולכן יש חשיבות גדולה לשימורה.
"בתת המצוקים" של צוק ארבל – יחידת צומח המצטיינת בעצמתה ,במגוון המינים הגדול ובנוכחות
הרבה של מינים נדירים.

ערכיות גבוהה מאד )(4
בדרגה זו הוערכו:
"בתת הקרטונים"  -בשל נדירותה בצפון הארץ.
"בתת המצוקים" – צורת צומח נדירה למדי ופגיעה ,ובמקומות אחדים כוללת מינים מוגנים ו\או נדירים.
צומח גדות עשבוני שיחי – נדיר מעצם היות בתי גידול של מים נדירים.
גריגה מגוונת ,פארק מגוון ,פארק -גריגה ,ופארק-סאוואנה  -כוללות צומח עצי ושיחי ,קשה ואיטי
יחסית בשיקום לאחר פגיעה.
הצומח העשבוני של רמת רזים – יחידה בעלת עצמה ,עם הרכב מינים מיוחד )דרדר גלדני( .חשיבות
נוספת לאזור זה יש בהמצאות חיטת הבר  .Triticum dicoccoidesדגן זה נחשב למין ממנו בויתה לראשונה
בתולדות האדם ,החל מהתקופה הניאוליתית ,החיטה התרבותית ,המהווה מאז ועד היום ,אחד ממקורות
המזון החשובים של האדם .תחום תפוצתו של המין משתרע בין צפון מזרח ארץ ישראל ,לבנון  ,סוריה,
דרום מזרח תורכיה ומערב עירק ,וזהו האזור שבו בוית לראשונה – ערש החקלאות .חיטת הבר הוגדרה
וזוהתה לראשונה כ"אם החיטה" על ידי אהרון אהרונסון בראשית המאה ,בסביבות ראש פינה .מאז נערכו
מחקרים רבים ושונים על המין הזה )בשנות הששים ע"י זהרי ואחרים ,בשנות התשעים ע"י נוי מאיר
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ואחרים( ,כולם באזור זה של מזרח הגליל :אזור ראש פינה –עמיעד  -רמת כורזים .שכיחותו היחסית של
המין באזור זה וחשיבותו בקנה מידה עולמי ,לתרבות האנושית ,מצדיקים הכרזת שמורת טבע לחיטת הבר
כאן.
הסוואנה ממזרח לנחל כורזים – צורת הצומח במיטבה ,מייצגת היטב את אופי הצומח באזור.
נטיעות בוגרות ביער שוויץ – בין האקליפטוסים ,עושר ומגוון מיוחד של כלניות.
נטיעות בוגרות ממזרח )מתחת( לאכסניית פוריה – בין האקליפטוסים שפע של גיאופיטים :רקפת
מצויה ,כלנית מצויה וצבעוני ההרים.
נטיעות בוגרות בבקעת הבטיחה – האקליפטוסים הותיקים משולבים בשמורת טבע בעלת ערך גבוה
במיוחד.
ערכיות גבוהה )(3
בדרגה זו הוערכו:
הצומח העשבוני" ,בתת הסלעים"" ,בתת המדרונות" ,גריגת הספר וגריגת קידה שעירה ,ומרבית
שטחי סוואנת שיזף מצוי – צורות צומח נפוצות ובעלות יכולת שיקום מהירה יחסית .כולן מצטיינות
במגוון מינים גדול ,הכולל מינים מוגנים רבים )גיאופיטים(.
ערכיות בינונית )(2
בדרגה זו הוערכו מרבית השטחים הנטועים.
שטחי חקלאות בעלי ערך אקולוגי מיוחד  -הגדרה זו ניתנה לשטחים החקלאיים בבקעת בטיחה ,בגלל
היותם משולבים בשמורת טבע בעלת ערכיות אקולוגית גבוהה ביותר.
חקלאות  -כולל שטחים של גידולי שדה ומטעים מסוגים שונים.
שטח בנוי \ מופר  -כל סוגי התכסית שהצומח בה הוא מרכיב משני :ישובים עירוניים וכפריים ,בנייה
תיירותית ,מבנים תעשייתיים וחקלאים ,מחצבות וחפירות שונות ,מקווי מים מלאכותיים :מאגרים ,בריכות
חמצון בריכות דגים .ההבדלים בערכיות האקולוגית בין שטחים מופרים שונים משמעותיים יותר לבעלי
חיים ההבדלה ביניהם מפורטת בפרק הבא.
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פרק החי
שיטות עבודה  -איסוף המידע ואפיון השטח
איסוף מידע קיים
המידע עליו מתבסס הסקר בא ממספר מקורות :מאגר מידע של רשות הטבע והגנים ,מאגר מידע של
תצפיות יונקים )מרכז יונקים( ,מאגר סקרי עטלפים )מרכז יונקים( ,מדריך היונקים בישראל )שלמון,
 (1993ומידע שבע"פ מפי פקח הרשות עמיצור בולדו ,פרץ גלעדי )בנושא הזאבים( ,ד"ר בני שלמון ועמית
דולב .כמו כן נעשה שימוש במידע על מיני היונקים בסכנת הכחדה מתוך "הספר האדום של החולייתנים
בישראל" ,המצוי בשלבי הפקה בעת כתיבת מסמך זה .המידע המשמעותי ביותר קיים על סדרת היונקים
ולכן ניתוח בתי הגידול שלהם היווה את הבסיס לתהליך המיפוי ,שהתבסס על מאפיינים שיוסברו בהמשך.
לאחר שלב המיפוי דורגו בתי הגידול על פי חשיבותם.
בגלל מגבלות זמן ואמצעים לא נערך סקר שדה של בעלי חיים .ראוי להדגיש לכן שהמידע בנושא זה הוא
כללי וחסר .היחידות שהוגדרו רחוקות מלהיות הומוגניות ורמת הפירוט נמוכה בהרבה מזו של סקר הצומח.
תהליך חלוקת השטח לטיפוסים עיקריים של בתי גידול
ניתוח תפוצת היונקים הוביל להגדרת ששה טיפוסים עיקריים של בתי גידול .בכל אחד מבתי הגידול האלה
נערכה רשימה של מינים המצויים  /עשויים להימצא בו לצורך קיומם  -אכילה ,מנוחה ,רבייה )גדול
צאצאים וכו'( .ראוי לציין שלא תמיד קיימת ראייה חד משמעית לקיום אותו מין בבית הגידול ,אבל קיימת
התאמה פוטנציאלית טובה של תנאי בית הגידול לפעילות אותו מין.
קיימת התיחסות מיוחדת למינים בסכנת הכחדה – פירוט בנושא זה יבוא בפרק הערכת השטח.
אפיון בתי הגידול ותכונותיהם )עבור יונקים( באזור הסקר
 .1ערוצי נחלים הזורמים כל השנה ואזורי הלגונות בשפכי הנחלים  -בית גידול זה מאופיין במים
זורמים ו/או עומדים בכל עונות השנה ,ובסבך צומח שיחי ו/או עצי על גדות הנחלים .אזורים אלה מהווים
מקור מזון ליונקים שונים )דגים ,דוחיים ,חסרי חוליות ,מזון צמחי( ,אתרי שתייה חיוניים ואתרי צייד
מועדפים )לעטלפים ,עקב הימצאותם של ריכוזי חרקים( .כמו כן אתרי סבך אלה משמשים למסתור ,מרבץ
במים ,מנוחה ואף למארב למינים המגיעים לאזור.
 .2ערוצי נחלים יבשים )מחוץ לעונת החורף(  -אזורים אלה יבשים במרבית ימות השנה ,וזורמים בעונת
החורף .לאורך הערוצים מצוי סבך צומח מעוצה ,המשמש אזור מסתור ומנוחה  -מחד ,ואזור למארב וצייד
)עופות ,חרקים מעופפים ,יונקים אחרים ועוד(  -מאידך .כמו כן ,בתקופת החורף מהווים ערוצים אלה
מקור שתייה )אם נדרש( ובית גידול לבע"ח אקווטיים שמשמשים מקור מזון ליונקים.
 .3מדרונות ומצוקים  -שטחים המאופיינים לרוב בתלילות רבה )מעל  10מעלות( עד מצוקים אנכיים .פני
השטח סלעיים בחלקם ,וכוללים לעיתים דרדרות ,ואתרים נוחים לחפירת מחילות המשמשות למסתור
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וגידול צאצאים .כיסוי הצומח מגוון ,וכולל לרוב צומח עשבוני לצד שיחים ועצים בודדים .באזורי מעיינות
מצויים לרוב סיבכי קנה ופטל .בית גידול זה יובשני מחוץ לעונת החורף .אזורים אלה משמשים לרוב

כשטחי מרעה חקלאי )בקר וצאן( וכשטחי מרעה חיוניים לצמחוניים )חיות בר( .שטחים אלה )לרוב( אינם
מעובדים ומצויים בשימוש חקלאי של מרעה )בקר/צאן( .עושר בית הגידול במגוון מקורות מזון
ליונקים צמחוניים ,למכרסמים ,לחרקים ולאוכלי חרקים )חדפים וקיפודים(" ,תורם" להיותו של בית גידול
חיוני למגוון מיני הטורפים ואוכלי חרקים מעופפים )עטלפים( .באזורים אלה נכללים גם שטחים מעובדים
שננטשו ,שמשטר גידול הצומח בהם דומה למדרונות הסמוכים )צימוח בעונת החורף בעיקר(.
 .4אזורי רמה  -שטחים אלה הוגדרו כאזורים בעלי מדרונות מתונים ,המשמשים לרוב כאזורי מרעה
חקלאי )בקר וצאן( ,ובמקביל מהווים כר פעילות נרחב למיני יונקים מקבוצות שונות )עטלפים ,מכרסמים,
טורפים וצמחוניים( .הצומח מאופיין לרוב בצמחייה עשבונית משולבת שיחים ועצים )באזור המערבי –
גליל ,צפיפות עצים ושיחים גבוהה יותר( המצויים במרווחים שונים .השטחים המעובדים באזורי הרמה,
אינם נכללים בקטגוריה זו.
 .5שטחים מעובדים  -אזורים אלה כוללים שטחי מטעים )מסוגים שונים( וגידולי שדה ,המעובדים באופן
אינטנסיבי לאורך השנה .מגוון הצומח באזורים אלה כולל לרוב מינים אקזוטיים )לא מקומיים( ,שעונת
הצימוח שלהם מושפעת מתנאי השקייה ולכן אינה חופפת בהכרח את עונת הצימוח של עשבוניים בבר.
שטחים אלה מהווים מקורות מזון )לעיתים תוך גרימת נזק לחקלאות( ומקורות מים )טפטפות ומתזים( לא
טבעיים למגוון מיני היונקים .מאידך ,פעילות צמחוניים וחרקים מזיקים מווסתת על ידי מיני טורפים
ועטלפים הפועלים בשטח.
 .6יישובים  -אזורים אלה כוללים את תחומי היישובים הכפריים השונים )קיים יישוב עירוני אחד באזור -
טבריה( ,שגובלים בשטחים הפתוחים :שטחי מרעה ואזורים מעובדים לצד בריכות דגים ובתי גידול לחים.
תחומי היישוב אינם מהווים מחסום לחלק ממיני היונקים ,וחלקם אף מתרכז בסביבתם ובתוכם ,כיוון
שבהם מוצאים הם את מזונם )פסולת ,מזבלות ,צומח גינות ,חרקים ועוד(.
טבלת מיני היונקים בבתי הגידול השונים
בכל אחד מבתי הגידול האלה נערכה רשימה של מינים המצויים  /עשויים להימצא בו לצורך קיומם -
אכילה ,מנוחה ,רבייה )גדול צאצאים וכו'( .ראוי לציין שלא תמיד קיימת ראייה חד משמעית לקיום אותו
מין בבית הגידול ,אבל קיימת התאמה פוטנציאלית טובה של תנאי בית הגידול לתכונות אותו מין .מינים
בסכנת הכחדה מופיעים בכתב עבה ).(bold
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ערוצי נחלים זורמים ערוצי נחלים יבשים מדרונות ערוצים
וסבך לגונות

רמה ושטחי מרעה שטחים מעובדים

תחום יישוב

ומצוקים

1

קיפוד מצוי

חדף קטן

חדף קטן

חדף קטן

חדף קטן

חדף קטן

2

עטלף פרות

חדף לבן שיניים

חדף לבן שיניים

חדף לבן שיניים

חדף לבן שיניים

חדף לבן שיניים

3

יזנוב גדול

חדף זעיר

חדף זעיר

חדף זעיר

חדף זעיר

חדף זעיר

4

יזנוב קטן

קיפוד מצוי

קיפוד מצוי

קיפוד מצוי

קיפוד מצוי

קיפוד מצוי

5

אשמן גדול

עטלף פרות

עטלף פרות

עטלף פרות

עטלף פרות

עטלף פרות

6

אשמן קטן

יזנוב גדול

יזנוב גדול

יזנוב גדול

יזנוב גדול

יזנוב גדול

7

לילן

יזנוב קטן

יזנוב קטן

יזנוב קטן

יזנוב קטן

יזנוב קטן

8

פרסף גדול

אשמן גדול

אשמן גדול

אשמן גדול

אשמן גדול

אשמן גדול

9

פרסף גמדי

אשמן קטן

אשמן קטן

אשמן קטן

אשמן קטן

אשמן קטן

10

פרספון

לילן

לילן

לילן

לילן

לילן

פרסף גדול

פרסף גדול

פרסף גדול

פרסף גדול

פרסף גדול

12

נשפון גדות

פרסף גמדי

פרסף גמדי

פרסף גמדי

פרסף גמדי

פרסף גמדי

13

עטלפון לבן שוליים

פרספון

פרספון

פרספון

פרספון

פרספון

אשף מצוי

אשף מצוי

אשף מצוי

אשף מצוי

אשף מצוי

15

נוטרייה

נשפון גדות

נשפון גדות

נשפון גדות

נשפון גדות

נשפון גדות

16

דרבן

עטלפון לבן שוליים עטלפון לבן שוליים

 11אשף מצוי

 14רמשן לילי

עטלפון לבן שוליים עטלפון לבן שוליים עטלפון לבן שוליים

17

זאב

רמשן לילי

רמשן לילי

רמשן לילי

רמשן לילי

רמשן לילי

18

תן

ארנבת מצויה

ארנבת מצויה

ארנבת מצויה

ארנבת מצויה

עכבר מצוי

19

שועל מצוי

נוטרייה

נברן שדות

נברן שדות

נברן שדות

חולדה מצויה

דרבן

גרביל סלעים

מריון מצוי

עכבר מצוי

חולד

21

דלק

זאב

מריון מצוי

קוצן מצוי

חולדה מצויה

דרבן

22

גירית דבש

תן

קוצן מצוי

עכבר מצוי

חולד

זאב

23

גירית מצוייה

שועל מצוי

עכבר מצוי

חולדה מצויה

נוטרייה

תן

24

לוטרה

סמור

חולדה מצויה

חולד

דרבן

שועל מצוי

25

נמייה

דלק

חולד

דרבן

זאב

סמור

26

צבוע מפוספס

גירית דבש

דרבן

זאב

תן

דלק

 27חתול בר

גירית מצוייה

זאב

תן

שועל מצוי

גירית מצוייה

 28חתול ביצות

נמייה

תן

שועל מצוי

סמור

נמייה

צבוע מפוספס

שועל מצוי

סמור

דלק

חתול בר

חתול בר

סמור

דלק

גירית דבש

חזיר בר

חתול ביצות

דלק

גירית דבש

גירית מצוייה

יעל

32

קרקל

גירית דבש

גירית מצוייה

נמייה

33

חזיר בר

גירית מצוייה

נמייה

צבוע מפוספס

34

יעל

נמייה

צבוע מפוספס

חתול בר

35

צבי ישראלי

צבוע מפוספס

חתול בר

חתול ביצות

36

חתול בר

חתול ביצות

קרקל

37

חתול ביצות

קרקל

שפן

38

קרקל

שפן

חזיר בר

39

שפן

חזיר בר

יעל

40

חזיר בר

יעל

צבי ישראלי

 20סמור

29

קרקל

 30חזיר בר
31

יעל
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41

יעל

42

צבי ישראלי

•

צבי ישראלי

ערכיות בתי גידול לבעלי חיים  -יונקים

תהליך הגדרת ערכיות בתי הגידול ליונקים
הגדרת ערכיות בתי הגידול ליונקים נעשתה בתהליך הבא:
 .1רישום מגוון מיני היונקים החיים/עשויים להשתמש בכל אחד מבתי הגידול אלה ,תוך ציון המינים
המצויים בסכנת הכחדה.
 .2ריכוז מצב מיני היונקים בכל אחד מבתי הגידול ,תוך חלוקה לקבוצות משנה של מיני היונקים
)עטלפים ,מכרסמים ואוכלי חרקים ,טורפים וצמחוניים(.
 .3קביעת שיעור השכיחות של כל בית גידול באזור "סובב כינרת" )חושב בעזרת .(GIS
 .4הגדרת קטגוריות רגישות לכל בית גידול  ,לפי כמות מיני היונקים וכמות המינים בסיכון המצויה בו
תוך מתן משקל נוסף לחשיבותו של בית הגידול ביחס לבתי הגידול האחרים.
 .5הגדרת ערכיות משולבת לאור הקריטריונים הנ"ל.
הערכת מצאי מיני היונקים בבתי הגידול השונים
בחינת מספר מיני היונקים החיים בכל אחד מבתי הגידול ,ומספר המינים המצויים בו ומוגדרים כמינים
בסכנת הכחדה ,מהווים את אחד ההיבטים המבטאים את חשיבות וחיוניות בית הגידול עבור היונקים.
טבלה  1מרכזת את מספר המינים המצויים/עשויים להשתמש בכל אחד מבתי הגידול לפי קבוצות היונקים
שונות .בסוגריים מצוין מספר המינים מתוכם ,המצויים בסכנת הכחדה .פירוט מלא של מיני היונקים בכל
בית גידול מצורף בנספח .1
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טבלה 1
ערוצי

ערוצי

מדרונות

נחלים

נחלים

ומצוקים

זורמים

יבשים

אזורי רמה שטחים

תחום

מעובדים יישוב

וסבך
לגונות
(0) 6

(0) 12

(0) 11

(0) 10

(0) 8

סה"כ מכרסמים ואוכלי חרקים (0) 3
סה"כ עטלפים

(10) 13

(10) 13

(10) 13

(10) 13

(10) 13

(10) 13

סה"כ טורפים

(8) 13

(7) 12

(7) 12

(7) 12

(7) 12

(3) 8

(2) 4

(2) 5

(2) 5

(2) 5

(1) 2

סה"כ צמחוניים )כולל ארנבת (1) 2
ושפן(
סה"כ מיני יונקים בבית הגידול

31

אחוז ממספר מיני היונקים הכולל 70.45

35

42

41

40

31

79.45

95.45

93.18

90.9

70.45

באזור
סה"כ מינים בסכנת הכחדה

19

אחוז המינים בסיכון מתוך מספר 61.29

19

19

19

19

14

54.29

45.24

46.34

47.50

45.16

מיני היונקים בבית הגידול
שכיחותו וחשיבותו של כל בית הגידול עבור יונקים באזור "סובב כינרת"
כחלק אינטגרלי מהערכת חשיבות וחיוניות בתי הגידול עבור יונקים ,קיים צורך לבחון את שכיחותם
בשטח הנבדק .בטבלה  2מרוכז המידע לגבי שכיחות הימצאותם של בתי הגדול השונים באזור הנבדק.
טבלה 2
תוצאות אלה מבוטאות באחוזים מכלל השטח הנבדק.
ערוצים

ערוצים

אזורי

זורמים

יבשים

מדרונות

3.3%

0.8%

22.5%

אזורי רמה
46.2%

שטחים

תחומי

מעובדים

יישוב

21.3%

5.8%

חשיבות בית הגידול
חשיבותם וחיוניותם של בתי הגידול קשה להפרדה ברורה ,כיוון שדרישות היונקים אינן מתרכזות בבית
גידול מסוים אלא מתפרשות על פני מגוון בתי גידול סמוכים .יחד עם זאת ,ניתן לציין שבאזור זה מהווים
בתי הגידול הלחים מקור מים עיקרי ולכן מהווים בית גידול חיוני ששכיחותו אינה גבוהה .מתוך כך ומתוך
השיקולים שיימנו להלן ניתן להגדיר את סדר חשיבותם של בתי הגידול:
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ערוצים זורמים ולגונות  <-ערוצים יבשים  <-אזורי מדרונות ואזורי רמה  <-שטחים מעובדים  <-תחומי
יישוב .בית גידול נוסף שהוערך בנפרד הוא מקווי מים למיניהם – בעיקר בריכות דגים ומאגרי מים
שדורגו בערכיות גבוהה ובריכות חמצון שדורגו בערכיות בינונית .בריכות הדגים ומאגרי המים מהווים
תחליף מסוים לבתי גידול לחים שנעלמו ובריכות החמצון מהוות מקור מזון חשוב לעטלפי חרקים למשל.
סיכום  -הגדרת ערכיות כוללת ליונקים לכל בית גידול
* נדירות בית הגידול – נבנה סולם דירוג של  5-0לפי יחס הפוך לשכיחות בית הגידול )טבלה  .(2ככל
שהערך קרוב יותר ל - -5בית גידול נדיר יותר ,וככל שהערך קרוב ל - -0בית הגידול שכיח יותר )קיימים
ערכי ביניים-שבר עשרוני ,בהתאם לטבלת שכיחות בית גידול(.
* חיוניות בית הגידול – מבטא את מידת החיוניות של בית הגידול לפעילותם וקיומם של היונקים .נבנה
סולם דירוג של  ,5-1כאשר  5מבטא את החיוניות הגבוהה ביותר ו -1את הנמוכה ביותר .החיוניות הוגדרה
על פי זמינות המשאבים הדרושים לקיומם של יונקים – מקורות מים ,מזון ,מסתור ,מקומות רבייה וכד'.
* דירוג כמות מיני יונקים  -כמות מיני היונקים המצויים/עשויים להשתמש בבית הגידול – נבנה סולם
דירוג של  .5-0דירוג  5מבטא ש -100%מכלל מיני היונקים המצויים באזור כולו ,מצויים/עשויים
להשתמש בבית גידול זה .ככל שערך הדירוג גבוה יותר ,מספר מיני היונקים המצויים בבית גידול זה גבוה
יותר ,ולהיפך )קיימים ערכי ביניים-שבר עשרוני(.
* דירוג אחוז מינים בסכנת הכחדה מבין היונקים המצויים/עשויים להשתמש בבית הגידול – נבנה סולם
דירוג של  .0-10בגלל חשיבותו של גורם זה ניתן לו משקל יותר גבוה בהגדרת הערכיות הכוללת של כל
בית גידול .חישוב הדירוג מבוצע ע"י מציאת אחוז המינים בסכנת הכחדה מתוך סך מיני היונקים באותו
בית גידול .כלומר דירוג  10מבטא ש -100%מכלל המינים בבית הגידול הינם מינים בסכנת הכחדה,
ולהיפך )קיימים ערכי ביניים-שבר עשרוני(.
* חשיבות בית הגידול – מהווה סיכום של סך הדירוגים לעיל.
קטגוריות חשיבות
בבחינת חשיבות בתי הגידול עבור יונקים ,הגישה המפרידה באופן חד בין בתי הגידול השונים היא
בעייתית היות ורבים ממיני היונקים עושים שימוש במגוון רב של בתי גידול .ישנה לכן חשיבות רבה מאוד
לכלל השטחים הפתוחים ולמכלול הקשרים שביניהם .נושא רצף השטחים הפתוחים לא קבל ביטוי ראוי
בהערכה הקיימת ,אם כי ישנה התייחסות כללית אליו בפרק ייעודי בהמשך העבודה )ראה עמ' .(90
בפרק זה ההערכה התבצעה על פי הקריטריונים שהוגדרו קודם לכן  -חשיבות בית הגידול ליונקים נקבעה
בהתאם למידת נדירותו בשטח ,מידת נחיצותו )חיוניותו( ,כמות מיני היונקים המצויים/עשויים להשתמש
בו ,ומספר המינים בסכנת הכחדה הזקוקים לו לצורך קיומם .מדרג ההערכה כולל חמש רמות :ארבע
לשטח הפתוח – מרמת חשיבות גבוהה ביותר ועד לרמה בינונית .שטחי היישובים הוגדרו כבעלי רמת
חשיבות נמוכה כבתי גידול ליונקים.
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טבלה 3

נדירות בית הגידול

ערוצים

ערוצים

אזורי

זורמים

יבשים

מדרונות

4.8

5

3.8

אזורי רמה
2.7

שטחים

תחומי

מעובדים

יישוב

3.9

לא רלוונטי

)(5-0
חיוניות בית הגידול

4

5

4

4

1

2

)(5-1
דירוג כמות מיני

3.69

4.17

5.00

4.88

4.76

3.69

יונקים )(5-1
דירוג אחוז מינים

6.13

5.43

4.52

4.63

4.75

4.51

בסכנת הכחדה )(10-1
חשיבות בית גידול

19.62

18.6

18.52

16.21

15.41

13.9

)(25-0
קטגוריות
בית גידול

חשיבות

גבוהה

גבוהה

גבוהה

גבוהה

בינונית

ביותר

מאוד

מאוד כבית

כבית גידול

כבית

גידול

וכאזור

גידול.

וכאזור

מעבר.

גבוהה

מעבר.

נמוכה

כאזור
מעבר.

ערכיות בתי גידול לבעלי חיים  -ציפורים
הוגדרו כמה אזורים חשובים במיוחד לציפורים:
•

אזור הבטיחה – אחד האזורים החשובים בארץ .הוא משמש אתר דגירה למינים רבים של עופות
ביצה ועופות סבך .קיים בו אתר קינון מיוחד של פרנקולין ושל קורמורן גמדי.

•

אתר גמלא הוא בעל חשיבות עליונה עבור הדורסים ,אולם כל התחום שבין נחל דליות לנחל עיט,
רגיש ביותר בהיותו אזור קינון למגוון ציפורי שיר כגון :גבתון אפור מקור ,גבתון שחור ראש ,פיפיון
הרים ,גבתון עפרוני ,סבכי קוצים ,סיבכי שחור הראש.

•

המדרונות המערביים של דרום הגולן – משמשים בית גידול למגוון מינים רגישים כגון:פיפיון
הרים ,סיבכי ערבות .הבתות מהוות אתר קינון יחודי לשני מיני חנקנים .במחצבות עין גב ,אתר קינון
יחודי לשרקרקים ,כחלים ודורסי לילה .מצוקי האון מהווים אתר קינון לדורסים.
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•

בריכות הדגים של האון – מהוות אתר עצירה חשוב ביותר לציפורי שיר בנדידה ,בעיקר קניות.

•

רכס ארבל ומצוק ארבל – הרכס עשיר מאד בציפורי שיר בין השאר פיפיון הרים .למצוק חשיבות
גדולה.

•

מדרונות דרומיים של רמת כורזים – שטחי בתה גדולים ורצופים המהווים שטח ייחודי בארץ
ישראל המערבית .בית גידול של מיני בתות שהולכים ונעשים נדירים כמו פפיון ההרים וסבכי
ערבות .שדה ציד של בז אדום – מין שגם הוא בסכנת הכחדה.
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ערכיות הליטוראל של הכנרת  -רצועת המים הרדודים שבשולי האגם
הליטוראל מוגדר בדרך כלל כרצועת המים הרדודים שבשולי אגם ,הנמשכת מקו החוף ועד לעומק בו
מיעוט האור מגיע לקרקעית מונע התפתחות צמחייה בעלת שורשים .בכנרת ,בשל העדר צמחיה מסוג זה,
מוגדר הליטוראל ,כתחום שבו מתקיימות אצות לעל הקרקעית ,תחום המשתרע עד לעומק מירבי של כ5 -
מ'.
הליטוראל מהווה תמיד חלק קטן מאד מכלל נפח האגם ,וככל שהאגם גדול יותר ,קטן חלקו היחסי )בכנרת,
אגם בינוני בגודלו ,מהווה הליטוראל פחות מ  .( 5%אולם השפעתו על המאזן האקולוגי של כל גוף המים
גדולה לאין ערוך מהנפח היחסי שהוא תופס מכמה סיבות:
•

הצמחיה המתפתחת בו תורמת לשלב הייצור הראשוני בשרשרת המזון באגם.

•

הוא מהווה מעין מתווך בין היבשה לבין גוף המים ,ופעמים רבות "מסננת" לחמרים
המגיעים מהיבשה למים ,כגון נוטריאנטים וכימיקלים אחרים.

•

רבים מתהליכי החיים הנוגעים לכל האגם מתרחשים רק בו ,ולכן תלויים בקיומו.

ליטוראל הכנרת ,מספק מגוון של בתי הגידול ייחודים .יש בו בתי גידול אבניים ברמות אבניות שונות
וגדלים שונים של אבנים ,ולעומתם בתי גידול שתשתיתם חולית -טינית .לכל בית גידול אוכלוסיית החי
והצומח האפיינית לו :האבנים משמשות מצע להדבקת ביצי דגים כדוגמת לבנון הכנרת וקרנון הנהרות.
החללים שביניהן ,משמשים מקום מסתור למינים של דגים קטנים וצעירים .התשתית החולית -טינית,
הנחשפת בעת ירידת מפלס מי הכנרת ,מצמיחה סבך צפוף של צמחיה ,בעיקר מיני גומא ,קנה וסוף .כאשר
סבך זה חוזר ומתכסה במים עם עליית המפלס ,הוא משמש במשך מספר חדשים ,עד הרקבותו ,כמצע
להטלה ,ומקום מחסה מועדף ,למינים שונים של דגים.
מבין חופי כנרת בעלי חשיבות גבוהה ראוי לציין את:
 .1צפון מערב ומזרח הכנרת מתחום כרי -דשא וכלה בשמורת הבטיחה .במערב כוללים חופים אלו שיפועי
חוף תלולים ותשתיות אבניות גסות גם במפלסים נמוכים .כמו כן שרדו בם מפרצונים שהם תצורת חוף
נדירה בכנרת ,שלא נפגעו ע"י פיתוח )כדוגמת ההרס של מפרץ אמנון( .במזרח הכנרת נמצאים חופי
שמורת הבטיחה החוליים-טיניים בעלי שיפוע החוף המתון ביותר באגם ,שאין דומה להם בשאר חופי
כנרת.
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 .2חופים אבניים במזרח הכנרת באזור גפרה ,חוף לבנון בקרבת עין גב ובאזור כינר וחופים אבניים
במערב הכנרת )שרידי חוף שבין חניוני צינברי ובריניקי( המהווים אתרים עיקריים להטלה של לבנון
הכנרת.
 .3חופי מעגן והאון וחוף גינוסר )דרומה וצפונה( בעלי תשתיות חוליות בעקרם המהווים תשתית
להתפתחות צומח מים טבול הנדיר בכנרת )כדוגמת נהרונית מסרקנית( וכן תשתית להתפתחות מגוון רחב
של צומח חוף יחודי במפלסים נמוכים.
 .4מתחם  YMCAוכן הליטוראל שגובל בחוף פאנורמה )מצפון לטבריה( ומשתרע צפונה ממנו עד חוף
חוקוק חשובים ביותר בשל נביעות תרמיות המספקות מפלט בחורף לדגים תרמופילים )הרגישים לטמפ.
נמוכות( כדוגמת אמנונים.
 .5חוף המפל שמתחת לטבחה יחודי בנופו וכן באיכות המים הזורמים לאגם כל השנה ומצטיינים במליחות
נמוכה יחסית וטמפ .ביניים המשתנה מעט מאד במשך השנה .גם אזור זה מספק מפלט תרמי לדגים
ומאכלסי מים אחרים.
רשימת האתרים היחודיים בחופי הכנרת שהובאה כאן היא חלקית בלבד .קיימים אתרים נקודתיים נוספים
הראויים להתיחסות דומה.
ליטוראל הכנרת מצוי כבר עתה בעקה ,בגלל התנודות החריפות במפלס הכנרת .הורדת המפלס הביאה
להתמעטות ניכרת בשטחי הליטוראל האבני ,לעומת שטחי הליטוראל החולי -טיני .תנאיו הטבעיים של
ליטוראל הכנרת נפגעו ברמות שונות במספר אתרים ,על ידי סוגים שונים של בנייה :מזחים ,דורבנות,
סוללות ושינוי תשתיות בחופי רחצה .אחת הדוגמאות לפגיעה נרחבת בליטוראל היא ה"כליות" שנבנו
בחופים רבים דוגמת חוף צינברי וברניקי שבמערב הכנרת .שטחים של ליטוראל אבני "הוסבו" ליבשה,
ליצירת משטחים לקייט ונופש ,על ידי בניית סוללות ומלוי בעפר .רווחת הקייטנים עלתה במחיר צמצום
ניכר של אזור ההטלה של הדגים.
ההכרה בחשיבות החי והצומח של הליטוראל ,לכל המאזן האקולוגי של הכנרת ,הן מנקודת ראות איכות
המים והן משיקולי שמירת טבע  ,יחד עם ההכרה בחשיבות שמירת הכנרת כמקור מים לאומי ,כאתר טבע
ונוף יחודי כאתר תיירות ונופש וכמקור פרנסה לדייגים – כל אלה מחייבים צימצום דרסטי בפעילוית
הפיתוח בחופים עצמם .יש להפנות יצירת תשתיות תיור ונופש לעורף האזור .פעולות פיתוח מצומצמות
בחופים יתכנו בצמידות למרכזים קיימים )למשל בתחומי העיר טבריה( אך יש למנעם לחלוטין משאר
החופים שעדין לא נפגעו .ראוי לזכור כי במקומות רבים בעולם ,בהם חופי אגמים רגישים פחות מאלו
של הכנרת ,נאסר פיתוח בחופים ,בשל חשיבותם הרבה לתפקוד כלל המערכת .מענה לצורכי תיור
ונופש ניתן להשיג גם ע"י פעילויות בחיק הטבע ללא הפיכתו לפארק עירוני.
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הכנרת כחלק ממסדרון אקולוגי ורצף השטחים הפתוחים
מטרת המסדרונות האקולוגיים היא לקיים אוכלוסיות גדולות יחסית המחליפות מידע גנטי ביניהן .במסמך
העוסק במסדרונות אקולוגיים בשטחים פתוחים ככלי לשמירת טבע )שקדי ושדות (2000 ,מודגשת
חשיבותו של ציר הבקע הסורי אפריקני ,שהוא אזור ייחודי  ,שמשמש כאזור מעבר בין האזורים הטרופיים
באפריקה ,דרך ים סוף וישראל לרמות הגבוהות בטורקיה .כדי לשמר את תפקוד הבקע כמסדרון אקולוגי
צריך לשמור על רצף זרימה של מים באיכות טובה בירדן ,ולשמור על רצף שטחים פתוחים משני צידי
הנהר .הדרכים המוצעות להשגת יעדים אלה הם הגדרה סטטטורית של שטחי מוגנים ,ריכוז התיירות
למספר מצומצם של מוקדים שיספקו מגוון של שירותים תוך נסיון להקטנת הפגיעה בסביבה ,ועידוד
גידולים חקלאיים שפגיעתם בסביבה נמוכה .צריך גם לווסת את שאר פעילויות האדם בשטח הפתוח כמו
צייד ,כריתה ,איסוף צמחים ורעייה ,כך שלא יפגעו בסביבה.
גם בהקשר המקומי ישנה חשיבות גדולה לשטחים פתוחים טבעיים ואחרים רצופים ,שמאפשרים מרחב
מחייה לבעלי חיים גדולים וקטנים ,ללא הפרעות אנושיות מסוגים שונים .כך למשל יש חשיבות מיוחדת
לאזור יער יהודיה ,נחלי מרכז הגולן ,הירדן ההררי ובקעת הבטיחה .כך גם לגבי רצועות המדרונות
שהתלולים שנמשכות ממזרח וממערב לאגם .היות וזרעים של צמחים שונים מועברים על ידי בעלי חיים
יש לרצף התנועה של בעלי חיים השפעה גם על דגם התפוצה ואפשרויות החלפת מידע גנטי של הצומח.
רצף השטחים הפתוחים חשוב אם כן גם בהקשר המקומי וגם בהקשר האזורי והעולמי .במסמך הנוכחי אין
התייחסות מפורטת לנושא זה בפרק העוסק בערכי הטבע באזור ,אבל קיימת התייחסות כללית אליו בפרק
מיוחד העוסק ברצף השטחים הפתוחים ,המהווה תשומה למפת הערכיות המסכמת )ראה עמ' ??(.
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עיקרי הממצאים ושילובם למפת ערכיות משאבי טבע
מכיוון שחלוקת השטח נעשתה על פי יחידות צומח ,נעשתה ההערכה הבסיסית על פי יחידות הצומח
שהוגדרו בשטח ,עליה נוספו נתוני ההערכה עלפי המידע שנאסף אודות עופות ויונקים ליצירת תמונת
ערכיות כללית של משאבי הטבע .שילוב המפות נעשה על פי המטריצה הבאה:

חשיבות בית הגידול ליונקים וציפורים
גבוהה ביותר

גבוהה מאד

גבוהה

בינונית
)שטחים
חקלאיים(

שטחים

שטחים

שטחים

שטחים

שטחים

חקלאיים

חקלאיים

חקלאיים

חקלאיים

חקלאיים

גבוהה ביותר

גבוהה

בינונית

שטחים

בינונית

)(5

)(3

)(2

חקלאיים

גבוהה ביותר

גבוהה מאד

גבוהה

שטחים

)(5

)(4

)(3

חקלאיים

גבוהה

גבוהה ביותר

גבוהה ביותר

גבוהה מאד

שטחים

גבוהה מאד

ערכיות

)(5

)(5

)(4

חקלאיים

)כולל שטחי

צומח

גבוהה ביותר

גבוהה ביותר

גבוהה ביותר

שטחים

)(5

)(5

)(5

חקלאיים

חקלאות בעלי
ערכיות
אקולוגית
מיוחדת(
גבוהה ביותר

מסומנים במפה גם קטעי הליטוראל הערכיים במיוחד.
ראוי לציין שבהערכה זו לא קבל רצף השטחים הפתוחים את החשיבות הראוייה לו לשמירת ערכי הטבע
באזור .עם זאת קיימת התייחסות כללית לנושא זה בפרק מיוחד העוסק ברצף השטחים הפתוחים ,המהווה
תשומה למפת הערכיות המסכמת )ראה עמ' .(90
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מניתוח ערכיות משאבי הטבע עולים מספר אזורים חשובים לשימור:
•

הירדן ההררי ופארק הירדן.

•

מכלול יער יהודיה ,נחלי מרכז הגולן ובקעת בית צידה.

•

חלקים נכרים מהמדרון של רמת הגולן לכיוון הכנרת :נחל כנף ,נחל סמך ,נחל עין גב ,והמורד
התלול מתחת למבוא חמה.

•

אפיק הירדן וחופי הכנרת בשולי בקעת כנרות.

•

נחל יבניאל והחלק העליון של מדרון מצפה אילות.

•

אזור הארבל – חשיבות מיוחדת לאזור המצוקי.

•

רכס ממלח – חשיבות מיוחדת למדרון הצפוני.

•

אפיק נחל צלמון.

•

מורדות הגליל העליון – חשיבות מיוחדת לאפיק נחל עמוד ושטחי חורש ויער פארק כמו הר כור,
רכס לבנים והר קדרים.

•

חלקים מהמדרון שיורד אל הכנרת מכיוון רמת כורזים.

•

קטעי ליטוראל בצפון הכנרת ובכתמים נוספים לאורך חופיה.

המלצות ראשוניות למתכנן )הרחבה ופירוט במסמך המדיניות(
•

הימנעות מפעולות פיתוח בשטחים שהוגדרו כחשובים לשימור.

•

שמירה על רצף של שטחים פתוחים על המדרונות ממזרח וממערב לכנרת ,תוך התייחסות לאזור
הכנרת כחלק ממסדרון אקולוגי עולמי ,לאורך הבקע הסורי אפריקני.

•

הימנעות מוחלטת מפגיעה כל שהיא בבתי גידול לחים )נחלים זורמים ולגונות( ומהאזורים
שבקרבתם.

•

שמירה על קיומם של רצפי שטחים גדולים ככל האפשר הכוללים שטחי מדרונות ,רמה וערוצי
נחלים יבשים וזורמים הנמצאים בהם.

•

הגדרת שטחי עיבוד באזור הרמה תוך ניסיון להימנע מתכנון שטחי עיבוד באזורי המדרונות )מאפשר
מסדרונות מעבר לבע"ח מאזור אחד לאזורים אחרים ומונע קיטוע בתי גידול(.

•

שמירה על שטחי מרעה באזור זה המהווים בית גידול טוב עבור מרבית היונקים לצד חיות מבויתות
)בקר וצאן(.

•

לצורך שמירת הליטוראל דרוש צימצום דרסטי בפעילוית הפיתוח בחופים עצמם .יש להפנות יצירת
תשתיות תיור ונופש לרצועות העורפיות .פעולות פיתוח מצומצמות בחופים יתכנו רק בצמידות
למרכזים קיימים )למשל בתחומי העיר טבריה( אך יש למנען בשאר החופים שעדין לא נפגעו.
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גיאומורפולוגיה וליתולוגיה
הסקר הליתולוגי והגיאומורפולוגי של איזור סובב כנרת מסתמך על סקרי שטח וחומר מדעי קיים והוא
כולל תיאור של ההיסטוריה הגיאולוגית ,גיאומורפולוגיה ,יחידות הסלע ,הידרוגיאולוגיה ורשימת אתרים
מומלצים לשימור.
היסטוריה גיאולוגית
ההיסטוריה הגיאולוגית של האיזור מושפעת מתהליכים טקטונים רחבי היקף בקרום כדור הארץ ,שגרמו
להיווצרות בקע מוארך המתמשך מאפריקה המזרחית ועד לגבול סוריה ולבנון .לאורך הבקע ,המכונה
השבר הסורי-אפריקאי ,נוצרו שקעים טופוגרפיים בהם נקוו מים .במשך תקופות ארוכות לפני היווצרות
הבקע היה האיזור כולו מכוסה בים ושקעו בו סלעי משקע גיריים.
תקופת הקרטיקון  -לפני כ -80מיליון שנה תהליכים טקטונים גרמו לקימוט שכבות סלע גיר ודולומיט מגיל
קנומן – טורון ששקעו בים תטיס הקדום .סלעי התקופה )תצורות יגור ,דיר חנא ,סכנין ובע'נה( נחשפים
כיום באיזור הגליל המזרחי וסמוך לכנרת באיזור הר ברניקי .תהליך הקימוט יצר קערים וקמרים כאשר
איזור הכנרת נכלל בתחום קער הגלבוע וקער מגדל.
תקופת האיאוקן  -לפני כ -40מיליון שנה שקעו סלעי גיר וקרטון ומילאו את הקערים .סלעי התקופה
נחשפים כיום במדרונות הר ארבל )תצורת בר כוכבא( ובדרום רמת הגולן )תצורת מרשה( .לאחר תקופת
האיאוקן חל שינוי במשטר המאמצים ,שגרם להתרוממות הרי הגליל ולשבירה בכיוון מזרח-מערב ,שיצרה
את החלוקה הגיאומורפולוגית הנוכחית בגליל לבקעות ורכסי הרים.
תקופת הניאוגן  -לפני כ -20מליון שנה גרם משטר מאמצים טקטוני חדש להיווצרות השבר הסורי-
אפריקאי ,אשר מהווה גבול בין שני לוחות טקטונים הנעים זה כנגד זה .תהליך השבירה לווה בפעילות
וולקנית ערה ,שרק בסופה התעצם שלב השבירה האנכית .בתקופה זו היו באיזור אגנים בהם הושקעו
משקעי נחלים-אגמיים המלווים בזרמי בזלת .סלעים אלו נחשפים באופן ברור במערב  -באיזור הר ברוניקי
ומתלול פוריה )תצורת הורדוס( ,ובמזרח  -באיזור סוסיתא ועין גב )תצורת עין גב( .בשלב זה התרחשה
כנראה התרוממות ובעקבותיה ארוזיה שגרמה להתחתרות ומילוי השקעים בקונגלומרט )תצורת אום-
סבונה( .עם התחדשות ההעתקה האנכית לפני כ -7מליון שנה חלה השתפלות באיזור הבקע ונוצרו לגונות
ואגמים בהם שקעו סלעי חוואר וגבס )תצורת בירה וגשר( .תצורות אלו נחשפות באיזור טבריה ,באיזור
פוריה ובדרום רמת הגולן .התקופה נסתיימה לפני כ 3 -מיליון שנה בהתפרצות וולקנית נרחבת ,שמקורה
העיקרי ברמת הגולן והיא מכסה בזרמי בזלת עבים )=בזלת הכיסוי( שטחים נרחבים בגולן ,מדרום
לטבריה ,וכתמים שונים בגליל .אחד ממוקדי ההתפרצות הגעשיים נחשף בקרני חיטין ממערב לבקעת
ארבל.
תקופת הפלייסטוקן  -לפני כ -1.8מיליון שנה גדלה מאוד עוצמת התנועה האנכית לאורך השבר הסורי-
אפריקאי ,וגרמה לשבירת בזלת הכיסוי ולהיווצרות בקעת הירדן .כתוצאה מהשינוי הטופוגרפי חל שינוי
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בכיוון מערכת הניקוז של הנחלים באיזור הגליל המזרחי ממערב למזרח .כיוון השבר הכללי הינו דרום-
צפון אך קיימים מקטעים בהם הכיוון משתנה לצפון-מערב .בקטעים אלו נוצרו עקב התזוזה האופקית
אגנים שקועים המתמלאים במשקעי סחף ,כאשר אחד מהם הוא אגם הכנרת ,שבמשך תקופה ארוכה היה
אגן יבשתי .מדרום ,לכיוון ים המלח התפתח אגם מוארך שהתחבר לים התיכון דרך עמק יזרעאל .באמצע
תקופת הפלייסטוקן נותק הקשר עם הים ונוצר אגם סגור הקרוי אגם הלשון .אגם הלשון הלך והצטמצם
ובעקבותיו התפתח ערוץ הירדן ,תוך התחתרות בסלעים הרכים.
בתקופת הפלייסטוקן העליון התרחשו התפרצויות וולקניות שגרמו לזרימת בזלת בערוצי הירמוך והרקד
לכיוון הבקע וממרכז רמת הגולן דרך איזור כורזים אל צפון הכנרת .סלעי הבזלת היוו מעין "פקקים",
שהאטו את התחתרות הירדן מדרום לכנרת ומנעו זרימת מים מאגן החולה אל הכנרת .רק בתקופת ההולוקן
לפני כ -13,000שנה נוצר האגם בצורתו הנוכחית.
גיאומורפולוגיה
הכנרת ,כשקע המוקף איזורים גבוהים ממזרח מערב וצפון ,מנקזת אליה את זרימת הנחלים .צורת פני
השטח הנוכחית מושפעת מיחידות הסלע ומידת עמידותם לתהליכי הבלייה .קו השבר העיקרי עובר לאורך
גדת הכנרת המזרחית ויוצר נוף מצוקי )איזור מבוא חמה( ,ההולך ומתמתן לכיוון צפון .השפעת קו השבר
ניכרת גם בגובה הקרקע באגם :שיפוע הגדה המזרחית תלול יחסית לגדה המערבית באיזור רמת הגולן
נוצרים ערוצים ותעלות זרימה )מסילים( ההולכים ומתעמקים בכיוון מערב .בנחלים אחדים כמו הירמוך,
סמך ודליות ,הערוץ מעמיק אל מתחת לשכבות בזלת הכיסוי וחושף את יחידות הסלע הרך .נחלי זויתן,
משושים ויהודיה מתחתרים עדיין בתוך שכבות בזלת הכיסוי.
ממערב מתפתחים ערוצים המתחתרים בסלעי הגיר והחוואר ,כאשר כיוון הזרימה מושפע מהמבנה הטקטוני
של בלוקים נטויים וביניהם בקעות .באיזורים בהם המסלע קשה יוצרים הנחלים ערוצים עמוקים כמו בנחל
עמוד ונחל ארבל ובאיזורים בעלי מסלע רך כמו בנחל יבנאל ונחל מנחמיה הערוצים רחבים .ההבדל
במאפייני הזרימה בולט במיוחד באיזור רמת פוריה ,שם רוב הנחלים זורמים לכוון דרום-מערב ומתנקזים
אל נחל יבנאל המתחבר אל ערוץ הירדן מדרום לכנרת.
מצפון לכנרת ,הנוף מושפע בעיקר מערוץ הירדן היורד מרום  +60באיזור גשר בנות יעקב עד לרום -210
באיזור השפך ויוצר ערוץ עמוק הקרוי גם הירדן ההררי .ערוץ הירדן מתחתר בשכבות בזלת הכיסוי
ובאיזור הכנרת הוא יוצר עם נחלי מרכז הגולן משושים ודליות את הדלתא הנרחבת של בקעת בית צידא.
ניתן לחלק את חופי הכנרת למספר יחידות פיסיוגרפיות )ראה מפה :חלוקות החופים ליחידות
פיסיוגרפיות(:
חוף השקעה חרסית חול – חוף הבטיחה ,כולל הדלתה של הירדן ,בקעת גינוסר.
חוף סלעי בזלתי – איזור כפר נחום ,מהדלתה עד לבקעת גינוסר; חוף סלעי מערבי ,מצפון לטבריה עד
המושבה כנרת.
חוף נסיגה חווארי – מהמושבה כנרת עד לקיבוץ האון.
חופים מזרחיים מגוונים  ,סלעי חול/חלוקים – משתרעים מהאון עד צפונית לחוף כינר.
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יחידות הסלע
יחידות הסלע הנחשפות באיזור הכנרת וסביבתה מחולקות לפי סדר הופעתם וסימונם במפה הגיאולוגית
המצורפת .עקב תהליכי הקימוט והשבירה שהוזכרו ,נוצר לעיתים מגע בין יחידות סלע מגילאים שונים.
להלן פירוט יחידות הסלע והופעתן באיזור:

טבלה סטרטיגרפית
תאור המסלע העיקרי

גיל

איזור החשיפה

סימון
תצורה
במפה
ql
ליסאן
qb
בנות יעקב
גדות ומשמר qu
הירדן
bqy
בזלות
bqg
ירמוך ורקד
bc
בזלת כיסוי

חואר למינארי ,חול וצרורות
חול צרורות וחרסית
קונגלומרט ,אבן חול

הולוקן
פלייסטוקן
פלייסטוקן

בקעת הירדן ,צמח-אפיקים
גשר בנות יעקב
נהריים

בזלת

פלייסטוקן

חמת גדר

בזלת

פלייסטוקן

בירה וגשר

p

חוואר ,גבס גיר וקונגלומרט

פליוקן

פוריה ,מגדל ,מפרץ אמנון ,קרני
חיטין ,רמת הגולן
נחל כנף ,מורדות פוריה ,מנחמיה

הורדוס
בזלת תחתונה
בר כוכבא
מרשה
תמרת
הר הצופים
בע'נה
סכנין
דיר חנא
יגור

m
bm
ebk
emr
et
ms
t
c3
c2
c1

קונגלומרט מיוקן
חול,
אבן
לחילופין עם זרמי בזלת
איאוקן
גיר גבישי משוכב
קרטון
גיר גבישי משוכב
סנון-פליאוקן
קירטון קשה עד פריך
טורון
גיר גבישי משוכב
קנומן
דולומיט משוכב
קנומן
גיר גבישי וקרטון
אלביאן
דולומיט משוכב

הר ברוניקי,
מורדות פוריה ,עין גב
הר ארבל
כפר חרוב ,נחל סמך
נחל עמוד
נבי שעיב
צ .נחל עמוד ,הר ברוניקי
נחל צלמון ,כלנית
מע'ר ,קדרים
מע'ר ,כפר חנניה

הידרוגיאולוגיה
ניקוז המים הכולל אל הכנרת מוערך ב -800מיליון מטרים מעוקבים לשנה .מתוך כמות זו כ -650ממ"ק
נתרמים ע"י נגר עילי )כולל גשם ישיר על האגם( וכ -150ממ"ק ע"י מי תהום .מליחות מי הכנרת נעה בין
 200ל -400מיליגרם כלור בליטר ,שמקורם בעיקר בנביעות מי תהום .מליחות מי המעיינות השונים נעה
בין  100ל -18,000מיליגרם כלור לליטר כאשר התפוקה הממוצעת של הכלור לכנרת נאמדת בכ
 -170,000טון לשנה .כמחצית מהכמות הנ"ל נתרמת ע"י שלוש קבוצות מעיינות שבחוף המערבי יתרת
כמות המלח נתרמת ע"י נביעות בחוף המזרחי וכן ע"י הנגר העילי .ההסבר המקובל למקורם של המים
המליחים בתת הקרקע הינו כי מקור המים בתמלחות אוופוריטיות אשר נוצרו בבקע וחדרו גם למאגרים
ההרריים .ההעתקים וקווי הסידוק שנוצרו בתהליך השבירה הפכו את המאגרים ההררים למערכת
הידראולית אחת בה מרובדים הנוזלים לפי צפיפותם .מפלס מי התהום הגבוה בגליל יוצר לחץ על שכבת
המים המליחים הנובעים לפי עיקרון הכלים השלובים .לפי עיקרון זה בשנים גשומות בהן עולה מפלס מי
התהום בגליל יש עלייה בנביעת המעיינות המליחים עקב עליה בעומד ההידראולי.
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כתוצאה מעלייה חריפה במליחות מי הכנרת ,שהגיעה לשיאה בשנת  ,1962נבנתה תעלת המים המליחים
לאורך הגדה המערבית של הכנרת .תעלה זו מעבירה מים מליחים הנתפסים באיזור הנביעות בצפון הכנרת
ועד לשפך הירדן מדרום.
בפרק האתרים מצורפת רשימה חלקית של אתרים גיאולוגיים לשימור .חשיבותם טמונה באפשרות
להעמקת המחקר ולימוד גיאולוגיה ,תוך התבססות על מחשופי שדה.
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מפת ערכיות טבע ונוף
במפה זו שולבו ערכיות משאבי הטבע והערכיות הנופית על פי הטבלה הבאה:

ערכיות נופית
גבוהה

גבוהה

ביותר

מאד

גבוהה

בינונית

נמוכה

גבוהה

גבוהה

גבוהה

בינונית

נמוכה

שטחים

ביותר

מאד

)(3

)(2

)(1

חקלאיים

)(5

)(4

גבוהה

גבוהה

גבוהה

בינונית

נמוכה

ביותר

מאד

)(3

)(2

)(1

)(5

)(4

גבוהה

גבוהה

גבוהה

שטחים

בינונית

ביותר

מאד

)(3

חקלאיים

)(2

)(5

)(4

בינונית

גבוהה

ערכיות
משאבי
טבע

גבוהה

גבוהה

גבוהה

גבוהה

גבוהה

גבוהה

ביותר

מאד

מאד

מאד

)(3

מאד

)(5

)(4

)(4

)(4

גבוהה

גבוהה

גבוהה

גבוהה

גבוהה מאד

גבוהה

ביותר

ביותר

ביותר

ביותר

)(4

ביותר

)(5

)(5

)(5

)(5
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ממצאים עיקריים
ערכיות גבוהה ביותר
שטחים נרחבים סביב הכנרת משתייכים לקטגוריות אלה .עיקר החופים הערכיים ביותר נמצאים בצפון
הכנרת – מדלתת כורסי דרך בקעת הבטיחה ,חופי כפר נחום ועד לתל כנרות .קטעים צרים נוספים נמצאים
בבקעת גינוסר )באזור שפך נחל עמוד( ובאזור האון ועד למוצא הירדן.
כך גם ברצועות העורפיות  -בקעת הבטיחה ,נחלי מרכז הגולן ,הירדן ההררי ,מורדות רמת כורזים ,הר כור
ועד לאזור נחל עמוד – כל אלה הם בעלי ערכי טבע ונוף ייחודיים חשובים לשימור.
גושים ערכיים נוספים נמצאים סביב רמת ארבל ,מורדות פורייה )בעיקר בגלל ערכם הנופי( ,אזור מצפה
אילות ,ערוץ הירדן )בעיקר בגלל הפוטנציאל של שיקום הנהר( ,וחלקים מהמורדות המזרחיים של הגולן.
חשיבות מיוחדת יש גם לערוצי הנחלים ,במיוחד לאלה ששומרים על לחות לכל אורך השנה.
ערכיות גבוהה מאד
חלק ניכר מחופי הכנרת הוגדרו בקטגוריה זו – למרות ערכיהם המיוחדים הם פגועים במידה רבה בגלל
פעולות פיתוח שלא התחשבו בערכים אלה.
ברצועות העורפיות משתייכים לרמה זו רמת רזים והמשך המורד לכיוון הכנרת ,רמת ארבל ,יער שוויץ
)בעיקר בגלל ערכו הנופי( וחלקים ניכרים ממורדות הגולן ,כולל נחל סמך ונחל עין גב.
ערכיות גבוהה ובינונית
מבין החופים נפלו רק קטעים מעטים בקטגוריה זו – החופים סביב טבריה ,דלתת עין גב והקטעים שפותחו
באזור חוף גולן ,מדרום לבקעת הבטיחה.
ברצועות העורפיות מדובר בעיקר בגבעות הגליל התחתון ,בגבעות מעל המושבה מנחמיה ,בבקעת כנרות
ובאזור רמות .גם לאזורים אלה חשיבות רבה ,אבל בהשוואה לאזורים אחרים סביב הכנרת ערכי הטבע
והנוף רגישים פחות מאשר באזורים האחרים סביב האגם.
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מפת רצף שטחים פתוחים
רקע
מטרת מפה זו לתת מענה לערכיות ותפקודים של שטחים פתוחים שאינה באה במלואה לידי ביטוי בהערכת
הטבע והנוף .הערכים האקולוגיים והנופיים מוזכרים בהקשר זה ,אך נוספים להם ערכים חשובים אחרים.
בקטגוריה זו כלולים כמה תפקודים:
תפקוד חברתי  -רקע לפעילות נופש וטיולים  -רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב

.1

מרכזי בחווית הטיול והנופש בחיק הטבע.
תפקודים מערכתיים  -חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים,

.2

שבהם נשמר המרחב הפתוח.
מרחב לתכנון עתידי  -אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר,

.3

לצרכים אשר יתכן ובדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם.
תפקוד אקולוגי  -לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום אקוסיסטמות ובתי גידול

.4

מגוונים ,הבנויים על מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים.
תפקוד חזותי  -אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח נדירים בצפון

.5

הארץ ,דבר המקנה להם חשיבות מיוחדת.
פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת גם בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי וגם בגלל קטיעתו בגלל
קוי תשתית כגון כבישים ,מסילות ברזל ,צינורות וקוי חשמל.
טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח תלוי בגודלו ,בעוצמת הבינוי )גובה ,צפיפות( ,באורך
הגבולות וצורתם ,בתבליט השטח )שיפוע ,מיקום באגן הניקוז( ובסוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח
הבנוי.
טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ועוצמת עבודות העפר
)סוללות ,קירות חצובים( ,קיומם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום וכמות התנועה בכביש.

שיטת הערכה
מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה על פי המרחק שלו מישובים ,כבישים ,מסילת ברזל או שטחים
בנויים אחרים )אזורי מסחר לדוגמה( .ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול יותר הוערך השטח הפתוח
כאיכותי יותר )ירוק יותר במפה( .ראוי להדגיש שאין נתונים אלה מספיקים כדי לקבוע בדיוק את מידת
ההשפעה של השטח הבנוי – השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה.
תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית סווגו לכן בקבוצות כלליות ,על פי הערכה איכותית של
מידת השפעתם על השטח הפתוח ושוקללו בהתאם:

100

גודל היישוב ואופיו

מתקני תשתית

הערכת עוצמת ההפרה

הערות

בהשוואה ליישוב עירוני
יישוב עירוני
פרברי

100%

דוגמת טבריה.

אזור תעשייה

75%

דוגמת מגדל.

מחצבות ,אתרי סילוק

50%

פסולת
כפרי

כביש ארצי

דוגמת

מחצבת

נחל

דליות.
25%

דוגמת מושב ארבל,
דוגמת כביש .90

20%

מתקני תיירות
תחנות דלק

15%

מתקנים חקלאיים,

10%

חניונים וכביש אזורי
כביש מקומי

דוגמת מפרץ אמנון.
דוגמת לולים,
דוגמת כביש בית המכס.

5%

דוגמת הכביש לכרכום.

עיקרי הממצאים
לאורך חופי הכנרת התשתיות הקיימות מותירות שטחים פתוחים מקוטעים וקטנים יחסית .ישנה לכן
חשיבות גדולה לבקעת האון – מעגן שבה הכביש "מתרחק" מזרחה ומותיר שטח חוף פתוח ,לדלתת כורסי
ולחופים שבקרבתה ,לבקעת כפר נחום ובקעת טבחה בצפון הכנרת ובראש ובראשונה לבקעת הבטיחה שיש
בה רצף חוף פתוח ייחודי ונדיר.
ברצועה העורפית השטחים המשמעותיים הרחוקים ביותר מתשתיות קיימות נמצאים בשמורות הטבע של
נחלי מרכז הגולן .שטחים קטנים יותר פזורים באזורי הר שריד ,מצפה אילות וגבעות הגליל התחתון.
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מפת ערכיות משולבת :טבע ,נוף ,רצף שטחים פתוחים ומכלולי אתרים
מפה זו מסכמת את הערכות הסקר תוך הדגשת חשיבותם של השטחים הראויים לשימור .המפה משלבת את
ממצאי ערכיות הטבע והנוף עם הערכת רציפותו של השטח הפתוח .מופיעים עליה גם מכלולי האתרים.

שיטת שילוב המפות
במפה זו שולבו ממצאי הערכות הטבע והנוף עם הערכות רצף השטחים הפתוחים באופן בו ניתן לראות
באופן ברור רצפים ומוקדים של טבע ונוף איכותיים בתוך המרחב הפתוח של אזור הסקר .שילוב ההערכות
נעשה על פי המדדים הנתונים בטבלה הבאה:

ערכיות טבע ונוף
גבוהה

גבוהה מאד

גבוהה

בינונית

נמוכה

ביותר
גבוהה

גבוהה מאד

גבוהה

בינונית

נמוכה

ביותר

)(4

)(3

)(2

)(1

עד  500מ'

)(5
גבוהה

גבוהה מאד

גבוהה

בינונית

בינונית

 500עד

ביותר

)(4

)(3

)(2

)(2

1000מ'

)(5

רצף

גבוהה

גבוהה מאד

גבוהה

גבוהה

בינונית

 1000עד

שטחים

ביותר

)(4

)(3

)(3

)(2

 2000מ'

פתוחים

)(5

)ק"מ

גבוהה

גבוהה מאד

גבוהה מאד

גבוהה

בינונית

 2000עד

ביותר

)(4

)(4

)(3

)(2

 5000מ'

)(5
גבוהה

גבוהה

גבוהה מאד

גבוהה מאד

גבוהה

מעל 5000

ביותר

ביותר

)(4

)(4

)(3

מ'

)(5

)(5

משוקלל(
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ממצאים וסיכום
חופי הכנרת כולם מתאפיינים ברמות ערכיות גבוהות – השילוב של אגם המים המתוקים היחידי בארץ
ישראל עם ההרים סביב ,הנחלים הזורמים אליו ,עולם החי ,הצומח והנוף המגוון – אין דומה להם בנוף
הארץ ולכן נקבע להם מקום מיוחד בתודעה ההיסטורית והתרבותית.
מבין החופים נקבעו רמות ערכיות גבוהות יותר לחופי צפון הכנרת – מבקעת הבטיחה ,דרך בקעת כפר
נחום ועד לתל כנרות .באזור זה נשמר רצף של חוף פתוח ,עם בינוי נקודתי ומוגבל .בחוף הצפוני יש
חשיבות מיוחדת גם לליטוראל האבני של הכנרת .באזור זה נמצאים מכלולי אתרים מרכזיים ,כולל מקומות
שקשורים בזכרון פעילותו של ישו הנוצרי לחופי הכנרת.
פזורים לאורך החופים מספר מוקדים חופיים נוספים עם שילוב ייחודי של ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם:
•

אזור כורסי – האזור הטבעי של שפך נחל סמך על רקע המפער הגדול במורדות הגולן מעליו ,עם
שרידי היישוב :תל ,נמל והמנזר הביזנטי.

•

שפך נחל רקת ,חוף הארבל וחלק מחוף בקעת גינוסר – שילוב של חוף עם אלמנטים טבעיים ,עורף
חקלאי שנותר בחלק מהשטח ,על רקע המצוק האדיר של הארבל ,שרידי המבצר והמערות בין הצוקים.

•

אזור מוצא הירדן מהכנרת – החוף עובר שינוי בעקבות ירידת מפלס האגם אבל נותרו בסביבתו
עצי הענק ,אפיק הנהר והנוף התרבותי של ראשית ההתיישבות ברקע.

•

אזור בריכות הדגים והמטעים סביב קיבוץ האון – באזור זה ננטשו מרבית הבריכות ונוצרה סביבה
טבעית ייחודית .ניתן לחוש באזור זה מעט מהחוויה של חוף כנרת מרוחק מתשתית הכבישים
והיישובים.

גם ברצועה העורפית ישנו בצפון הכנרת ריכוז של שטחים בערכיות גבוהה ביותר .ערכי הטבע באזור הם
אלמנט דומיננטי – נחלי מרכז הגולן ,הירדן ההררי – כשנוספים אליהם ערכים נופיים – חזותיים,
תרבותיים ודתיים.
במערב הכנרת נמצאו ערכי טבע ונוף ייחודיים בעמקי הנחלים )בעיקר נחל עמוד ויובליו( ,במורדות הארבל
ורכס ממלח מצפון ,במכלול קרני חיטין הבולט למרחוק ובאזור הפסיפס הטבעי – חקלאי – נטוע שלמעל
המושבה כנרת .ברכס הארבל ומכלול קרני חיטין יש גם מוקדי עניין הסטוריים )מבצר ,בית כנסת(
ותרבותיים – דתיים )קבר נבי שועיב(.
בדרום הכנרת הוגדרה ערכיות גבוהה ביותר לאפיק הירדן  ,בעיקר בגלל פוטנציאל השיקום המשמעותי של
הנהר הגדול ביותר של ארץ ישראל .כך גם לנחל יבניאל ולמדרון התלול המתנשא מעלי לכיוון מצפה
אלות.
במזרח הכנרת יש חשיבות נופית ואקולוגית גדולה למצוקי האון ,ש"נופלים" מרמת הגולן אל האגם
ולמכלול סוסיתא שסוגר עליהם מצפון .כך גם לנחל סמך בכללו ובמיוחד לחלק העליון של נחל אל-על
ולמורדות של שלוחת לביאה.
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